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Calendário & Cotas 2021



Open Ran: Redes Abertas no Ambiente 5G 
Agenda Final & Gravação

e-Fórum A Evolução Tecnológica na Seg. Pública 
Agenda Final & Gravação

e- Fórum Cyber Security  & LGPD
Agenda Final & Gravação

e-Fórum Tecnologia Bancária: Inovação e Avanços
Agenda Final & Gravação

e-Fórum 5G mmWave Latam – 2ª Edição
Agenda Final & Gravação

Eventos Digitais 
Alguns e-Fórum realizados 

em 2021

http://networkeventos.com.br/wp-content/uploads/2021/05/agenda-final-e-forum-open-ran-15-6-21.pdf
https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&tpl=home
http://networkeventos.com.br/wp-content/uploads/2021/04/agenda-final-e-forum-a-evo-tec-na-seg-publica-26-05-21.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=V15f1_-qEcA&t=521s
http://networkeventos.com.br/wp-content/uploads/2021/06/relatorio-final-e-cyber-security-lgpd-egestao-de-risco-desafio-p-gov-e-empresas.pdf
https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&tpl=home
http://networkeventos.com.br/wp-content/uploads/2021/03/agenda-final-tec-bancaria-inov-e-avancos-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xUOg7te_LvQ&t=4785s
http://networkeventos.com.br/wp-content/uploads/2020/10/e-forum-seg-publica-na-era-da-i-a-agenda.pdf
http://networkeventos.com.br/wp-content/uploads/2021/04/relatorio-final-webinar-5G-mmwave-2-ed.pdf
https://www.facebook.com/networkeventos/videos/e-f%C3%B3rum-5g-mmwave-2%C2%AA-edi%C3%A7%C3%A3o-15042021-pt-br/299495514883936/?__so__=permalink&__rv__=related_videos


Apresentação e temas que serão abordados:

A Network Eventos e o Portal Convergência Digital, realizarão no dia 21 de outubro 2021 o ISP Leaders Forum, contando com
a fundamental participação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e da Abranet. O e-Fórum tem como objetivo
apresentar e debater através de um webinar interativo, temas focados em inovações, mercado, regulamentação e soluções
tecnológicas para Provedores de Internet - ISP´s.
A chegada do 5G terá um profundo impacto não só nas operadoras celulares, mas em toda cadeia de valor da Internet. De
fabricantes de torres a provedores de backhaul, de agricultores a provedores de aplicações over-the-top, o 5G irá mudar
radicalmente a dinâmica do setor. Este é o momento de planejar de que forma sua empresa irá se transformar para ser
protagonista nas oportunidades trazidas por esta nova tecnologia.

• Conhecendo a tecnologia, seus limites e requisitos: Velocidade, latência, capacidade, missão crítica, MVNO x 5G, acesso 
fixo 5G x fibra, 5G x wi-fi 6, antenas, IoT, etc.

• Aspectos regulatórios e leilão de espectro regional: Blocos Reservados para novos entrantes e PPPs, regras regulatórias, 
consórcios, etc.

• Nichos e micromercados: Afinal, existe uma “killer app” para o 5G? Os 5 principais nichos de oportunidades.

• Repensando redes, operações e compartilhando infraestrutura: A maior quantidade de antenas e principalmente a
grande demanda por infraestrutura em fibra, pode transformar o operador 5G não mais em um concorrente, mas no
principal cliente do provedor regional de Internet. Sua rede está pronta?

• Fazendo as contas: Financiamento, modelo de negócios, integrando operações over-the-top, Iot, mobilidade, entre outros. 
Redes privadas, projetos corporativos. Vender commodity, apenas bits/s, não sustenta mais esta indústria.

• Estratégias, riscos e cronogramas: Experiências aprendidas em outras partes do mundo e o passo a passo para um 
planejamento estratégico prático e realista.

mailto:http://networkeventos.com.br/
mailto:https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&tpl=home


09:15 – 09:20 Boas-Vindas

09:20 – 09:40
Palestra Abertura: O Leilão do 5G e os ISP´s

➢ Carlos Manuel Baigorri – Conselheiro – Anatel *

09:40 – 10:25

Painel 01: Debate | Como a Tecnologia 5G vai Impactar os Negócios dos ISP´s e as Oportunidades com o Wi-fi 6” 

Moderador: Eduardo Neger – Presidente – Abranet Confirmado 
➢ Leandro da Cunha Amaral – Diretor de Tecnologia – Guaíba Telecom Confirmado

➢ Alair Mendes Fragoso – Diretor administrativo – Life Telecom Confirmado
➢ Representante Algar *
➢ ISP – a definir *

10:25 – 10:45
Palestra 1: ” Tecnologias para Redes de Alta Velocidade - DWDM” 

➢ Huawei * 

10:45 – 11:30

Painel 02: Debate | “MVNO – Um Caminho para o ISP´s” 

Moderadora: Ana Paula Lobo - Diretora - Convergência Digital Confirmada
➢ Cristiano Alves - Diretor de desenvolvimento de negócios - Tip Brasil e ISPBank Confirmado

➢ Representante Unifique *
➢ Fornecedor *
➢ Fornecedor *

11:30 – 11:50

Painel 03: Debate | “Soluções Avançadas de Acesso, Backhall para Alto Tráfego” 

Moderador: Fábio Roland - Sócio-Diretor - Roland Group e BRUS Telecom Confirmado
➢ Representante Venko *

➢ ISP – a definir * 
➢ Fornecedor *

11:50 – 12:10
Palestra 2: Novo Momento para o ISP´s: Consolidação do Mercado no Brasil 

➢ Consultoria Especializada *
*Aguardando confirmação



O Evento:
Fotos da última edição Apoiadores e Patrocinadores  

Patrocínio Gold

Organização e Realização

Apoio de MídiaApoio Institucional

mailto:http://www.networkeventos.com.br/site/home.php?lg=PT

