
22 de setembro de 2021

Evento Digital



Quem somos
A Network Eventos é uma empresa que há mais de vinte anos, especializada na produção de eventos nas áreas de
Telecomunicações, Inovação e Tecnologia da Informação, Comunicação, Setor Bancário, Judiciário, Energias,
Transporte e Mobilidade Urbana, Segurança Pública e Áreas de Planejamento, Cidades Inteligentes, entre outras.
Temos como objetivo principal de reunir empresários, Governo e Autoridades, pesquisadores, colaboradores internos,
profissionais do mercado e sociedade para incentivar a troca de conhecimentos e experiências, buscando alternativas
para o desenvolvimento do país e oportunidades de negócios para as empresas entre diversos nichos envolvidos,
além do aprimoramento da gestão de pessoas e recursos humanos.
Mais informações sobre os nossos eventos, acessem: http://networkeventos.com.br/calendario/

Veja como foram alguns dos nossos últimos eventos: http://www.networkeventos.com.br/site/todos_eventos.php 

Clique aqui e acesse o nossos álbuns de fotos Clique aqui e confira a gravação de alguns dos nossos eventos

http://networkeventos.com.br/calendario/
https://www.facebook.com/Network-Eventos-365416546803228/
https://www.linkedin.com/company/1888405?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:1888405,idx:2-1-2,tarId:1462471171927,tas:Network%20Eventos
http://networkeventos.com.br/realizacoes/
https://www.flickr.com/photos/networkeventos/albums
https://www.facebook.com/pg/networkeventos/videos/


O Evento:A Network Eventos e o Portal Convergência Digital, realizarão no dia 22 de setembro de 2021 o e-Fórum Tecnologia 5G: A Inovação na

Indústria 4.0.

A chegada da tecnologia 5G e seu uso em escala, provocará um impacto extraordinário na Indústria. É sabido também que, através dela 

ocorrerá um avanço ainda maior para a quarta revolução industrial .

A disseminação da Internet das coisas (IoT) , da Inteligência Artificial (IA) e da Cloud Computing, servirá como mola propulsora para 

agilizar processos e informações em velocidades muito maiores do que as hoje disponíveis . Portanto, debater as estratégias e as políticas 

públicas sobre esse assunto, tornam-se fundamentais para o desenvolvimento industrial do nosso País. Esses temas serão o objetivo desse e-

Fórum (digital), além da difusão do conhecimento dessas tecnologias. Alguns dos temas a serem abordados são relacionados a fábricas 

Inteligentes, controle e agilização da cadeia produtiva, dentre outros. Serão convidadas a apresentar cases de uso em outros países , 

operadoras de telecomunicações, empresas do setor e especialistas.

• Data: 22 de setembro de 2021  - Modelo e duração: evento digital – online com 2 hora e 40 de duração.

• Público-alvo: Executivos da Indústria, representantes dos Ministérios da Economia, das Comunicações e da Ciência e Tecnologia, executivos 

das Operadoras de Telecom, representantes do ecossistema 5G, dentre outros. 

• Evento aberto - cortesia para todos os interessados sobre o assunto. 

Informações Gerais:

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


e-Fórum Tecnologia 5G: Inovação na Indústria 4.0 - Dia 22 de setembro de 2021

09:30 – 09:50
Palestra 1: “Huawei 5G e a Quarta Revolução Industrial no Brasil”

• Zeic Sullivan – Customs Compliance Officer (CCO) – Huawei

09:50 – 11:00

Debate 1: “Estratégia e Políticas Públicas na indústria 4.0”
Moderadora: Ana Paula Lobo – Jornalista e Diretora – Portal Convergência Digital 

• José Gustavo Sampaio Gontijo – Diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital – Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações

• Carlos Nazareth Marins – Diretor – Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) 

• Bruno Jorge Soares – Gerente de Difusão de Tecnologias – ABDI

• Paulo Castelo Branco – Diretor de Telecomunicações – ABINEE 

• Rodrigo Portes – Executivo Sr. Automação Industrial / Mentor / Palestrante 

• Carlos Lauria – Director, Government Relations and Regulatory Affairs – Huawei 

• Bruno Luiz Assaf – Diretor Nacional – Setor Público – Dell Technologies 

11:00 – 11:20

Palestra 2: “Indústria 4.0 - Manufatura avançada: Como o 5G e Edge Computing estão ajudando a criar a fábrica do 

futuro”
• Gerson França Freire – Principal Global Architect – Dell Technologies 

11:20 – 12:30

Debate 2: “Tecnologia 5G: Inovação na Indústria 4.0 - Casos de Sucesso no Brasil e no Mundo”
Moderadora: Ana Paula Lobo – Jornalista e Diretora – Convergência Digital 

• Artur Coimbra de Oliveira – Secretário de Telecomunicações – Ministério das Comunicações

• Paulo Humberto Gouvea – Head of Corporate Solutions – TIM Brasil

• Guilherme Spina – CEO – V2COM

• Guilherme Fuhrken – Regional Sales Manager, Telco/Retail/Networking – NVIDIA

• Sandro Tavares – Marketing Director, Telecom Solutions – Dell Technologies 

• Tiago Fontes – Diretor de Ecossistema e Marketing – Huawei 

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