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O EVENTO

A edição de 20 anos do FUTURECOM consagrou-se como a
melhor das últimas décadas!
O maior e mais importante evento de tecnologia e telecomunicações da América Latina, realizado em São
Paulo, de 15 a 18 de outubro, registrou presença de mais de 29 mil visitantes. Durante os quatro dias, mais
de 300 marcas tiveram a oportunidade de expor suas novidades e mostrar o que há de mais inovador e
disruptivo neste mercado. Na ocasião, foram proporcionadas inúmeras oportunidades de geração de
negócios, conteúdo e conhecimento, uma vez que o congresso reuniu grandes nomes do setor, como
presidentes das operadoras e principais players do mercado.

29.000 Visitantes
500 Palestrantes
125 Palestras

6.000 Congressistas
+250 Marcas Expositoras 31 Painéis de Debate

8 Auditórios

CONGRESSO FUTURECOM
Experts do Setor de Tecnologia e Telecomunicações trocaram experiências durante as palestras, estudos de caso, painéis de debates e workshops
apresentados em 8 auditórios simultâneos.

Ainda mais completa, a grade de conteúdo do Futurecom 2018 trouxe à tona temas pertinentes e relevantes sobre a tecnologia nas diferentes vertentes, de
Logística ao Agronegócio, passando pela Educação, Arquitetura e Design.
Os 500 palestrantes nacionais e internacionais compartilharam muito conhecimento e experiência com os 6000 congressistas que estiveram presentes em
125 palestras e 31 painéis apresentados.

TEMAS DO CONGRESSO

- Principais Keynotes -

SETORES PRESENTES

COM A PALAVRA, O EXPOSITOR

Carlos Rocha, VP

Gilson Magalhães, Presidente

“Futurecom é mais uma vez um sucesso.
Este ano a forma como as operadoras de
telecomunicações participaram foi muito
especial porque estão aqui para buscar
novas soluções e não oferecer as suas
próprias. É um foco mais interessante
porque tem o objetivo de todos os
provedores de soluções poderem mostrar o
que há de melhor”.

“Futurecom continua sendo a referência em
eventos de telecomunicações na América
Latina. Participar do evento significa dizer ao
mercado que somos atores e entendemos as
necessidades futuras. O conteúdo da agenda do
Congresso está bem trabalhado, com
informações interessantes a todos os que
procuram entender esse momento de
transformação. É um evento relevante e
indispensável”.

Lucas Pinz, Diretor de Tecnologia

"A Futurecom 2018 está bastante movimentada!
É visível que, cada vez mais, as tecnologias
evoluem para um grau de maturidade maior e
com grandes oportunidades de negócio. Assim,
vemos a Futurecom como um importante
momento para lançar novas soluções e criar
parcerias.“

COM A PALAVRA, O EXPOSITOR

Adir Hannouche, Diretor Presidente

Oscar Castellano, CEO Américas

“Esta é a nossa quinta participação no
Futurecom. Consideramos o formato deste
ano mais moderno e com uma forte discussão
sobre o mundo conectado. Vivemos uma
profunda transformação digital marcada
pelos projetos de IoT, que serão cada vez mais
importantes para garantir a robustez e as
funcionalidades de novas tecnologias em um
ecossistema mais convergente e
transformador.”

“Para a Deezer, líder mundial em parcerias no
mercado de telecomunicações, é muito
importante estar presente no principal evento
da América Latina. As novas tecnologias
devem continuar evoluindo e provocando
ainda mais mudanças na indústria da
música. Não só agora, como futuramente,
estamos interessados em continuar
trabalhando com o Futurecom para se
manter neste cenário”

André Eletério, Diretor de Marketing

“O Futurecom é, há 20 anos, a vitrine de um
dos setores mais importantes do mercado, a
tecnologia das comunicações e da
informação. Nesse contexto, a NEC tem
muito orgulho de ter participado de todas
as edições do evento, desde a sua criação.
Participar do Futurecom é a oportunidade
de fomentar a capacidade inovadora da
sociedade, guiando-a a um futuro mais
próspero e seguro.”
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PRINCIPAL OBJETIVO DOS VISITANTES
Trocar experiências com especialistas /
Networking
Qualificação profissional
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Pesquisar novas tendências, soluções e
lançamentos de mercado
Comprar produtos e serviços
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Buscar novos fornecedores / parceiros
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Assistir as palestras/Congressos
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INOVAÇÕES 2018
As novidades do Futurecom foram muito além de conteúdo. A cada dia, congressistas e participantes
passaram por experiências ímpares
A 20ª edição do Futurecom promoveu interação entre expositores, visitantes, congressistas e palestrantes
do evento, por meio de várias atrações e experiências únicas.

Tendências tecnológicas aplicadas em IoT – Internet das Coisas
Uma área especial para patrocinadores e expositores apresentarem
soluções com demonstrações imersivas. Também uma oportunidade
para empresas tornarem os aplicativos da Inteligência das Coisas uma
tecnologia viável

Espaço dedicado aos serviços, integradores e fornecedores de
infraestrutura e equipamentos auxiliares com foco em Redes

Desenvolvido especialmente para áreas emergentes no Setor de
Tecnologia, dedicado a 5 grandes verticais: Cloud, Services, Systems,
Transactions e Cybersecurity

Local de exposição voltada para Startups, Aceleradoras e ao Meio
Acadêmico. Conta com um conselho especialmente criado para ajudar as
startups - mentoria, dinâmicas, hackathons, busca de investidores.

Um espaço dedicado às operadoras e prestadoras de serviços para
demonstrar como a conectividade e as novas tecnologias podem
proporcionar benefícios para todo sistema.

Visitação Guiada na feira

Dirigido por um mentor técnico, o Tour Guiado torna possível
compreender a dimensão do evento.
Um roteiro monitorado com paradas explicativas nos estandes e
demonstrações de produtos, com foco em soluções de IoT, 5G | Cloud.
Ao final, o participante fica livre para fazer perguntas sobre
aplicabilidade, especificações técnicas ou mesmo troca de experiências e
networking.

Também denominado como Almoço Vip com os líderes de TIC,
autoridades do setor e convidados 4CORP. Realizado durante três dias, é
também local de network e sinergia.

PREMIUM LUNCH

HACKATHON

Exatos 330 dirigentes estiveram reunidos no Premium Lunch durante os
03 dias de evento. Mais que recorde de público, este momento
consolida-se pela importância no cenário brasileiro das organizações
presentes, como Claro, TIM, Oi, Nokia, IBM, KPMG, Nokia, Oracle, Ernst
& Young, Meritor, Anatel, Nilko, PSA Group, Telefonica, Grupo Eletrolar,
Unicoba, Leroy Merlin, Honda South America e outros.

Com o tema: Challenge Almaroma - “Como podemos aumentar a
participação na sociedade das pessoas com deficiência- o
Hackathon contribuiu para a formação de pessoas com deficiência (PcD).
Co-organizado pela FIAP, monitorou as atividades e os processos de
venda e estoque e analisou os dados de melhores pontos de venda entre
outros desafios durante as jornadas de trabalho dessas pessoas.

DIGITAL DISRUPTION
FOR BUSINESS

O 4CORP Digital Disruption for Business é um ambiente
desenvolvido para promover o encontro do ecossistema
empresarial oferecendo oportunidades de debate entre
importantes influenciadores e usuários de soluções tecnológicas,
além de abrir possibilidades de negócios e experiências “cross
industry”, por meio de reuniões estratégicas exclusivas com
executivos e empreendedores. Presença ainda mais intensa na
grande mídia e nas especializadas
Nele aconteceram os MeetUps, reuniões exclusivas com executivos
e empreendedores interessados em debater suas verticais
de negócios.

FUTURECOM NA MÍDIA
Presença ainda mais intensa na grande mídia e nas especializadas.
Total 1.693 matérias publicadas nas mais diversas mídias.

25 anúncios em jornais

8 canais de TV com notícias

1.646 matérias online

2.908 downloads no
App Mobile.

+60 inserções em rádios

5 anúncios em revistas

SMS para base de mais de 18.000
pessoas

Cobertura jornalística exibida nas principais emissoras de TV, canais de Rádios e seus programas:

Participantes | Empresas Ouvintes

3º CTA - Exército Brasileiro
Abimaq
Abrint

Cianet Indústria E Comércio S/A
CIPP
Claro Brasil

Anatel

Horizons
Energiots
Telecomunicações
Era Gestão De Modelos
Comerciais Ltda
Hostdime Brasil
Exército Brasileiro
How Digital
FINEP

Ihara

CNI
Angola Cables
Autopass
Beetools

Brisanet Servicos De Telecomunicacoes
Ltda

Vale - Ferrovia
Viacel Telecom

Vivante Sa

Inatel

Concremat Engenharia

Frata

Infinera

Ministerio Da
Segurança Publica
Ministério Público Do
Trabalho

Copel Telecom

Futurion

Infortel Telecom

Next

Instituto Cesar

Nextel
Telecomunicações

Tascom
Tecexpert Brasil
Solucoes Em Tecnologia
Ltda
Yieldriser

Nic.Br
Oasislab

Tel Telecomunicações Ltda
Telefonica Brasil S.A

Perkons
Petrobras

Telemikro
Tellegroup Corp

Pulsus

Tim

PWC

TV Globo

Quattroinfo

Unisys

Gobierno De Costa Rica

COSERN
DBTEC

DDS Technology
Deere & Company

Governo Do Estado De
São Paulo
Intelbras S/A
Grupo Binário
IPT
Jhc Advocacia
Grupo De Usuários
Empresarial E Do
Oracle
Agronegócio
Grupo Granville
John Deere
Grupo Intercompany Soluções Inteligentes Klabin

BRQ Digital Solutions
Byogene Com. Mat. Laboratório E
Hospitalar S/C Ltda
EB Capital
C.E.S.A.R - Centro De Estudos De Sistemas
Avançados Do Recife
Elevadores Atlas Schindler Ltda. Hershey
Cell-Termination

Maersk Training
Rio Galeão
Mandic Cloud Solutions Schneider Electric
Serviço Regional De
Proteção Ao Voo De
Metal Alfa
São Paulo

Vale

Fit-Embaixada Da
Bélgica

CORSAN

Braskem

Ravibras

Companhia Energetica Do Rio
Grande Do Norte

Bndes
Bradesco Seguros

Localiza

Embratel

Krce Consulting

Hm Gestão Empresarial Kronos

Sky
Swart Si

Wave
Whirlpool Home
Appliances
WTF Tecnologia e
Inovação

