
 

 

Futurecom: CommScope apresenta soluções inéditas  

e aborda temas como 5G, Saúde 5.0 e IoT 

 
Empresa lança no país equipamentos para arquitetura de acesso distribuído com tecnologias Remote PHY 

e MACRemote PHY e debate em eventos online as tendências tecnológicas para a área de redes 

 

São Paulo, outubro de 2020 – A CommScope, umas das líderes globais em soluções de conectividade 

para redes de comunicação, participará da Futurecom Digital Week, evento virtual e totalmente 

gratuito que será realizado de 26 a 30 de outubro, com uma ampla programação, que destaca produtos 

e temas como novas soluções para arquitetura de acesso distribuído (DAA), 5G, Wi-Fi 6 e 6E, IoT e a 

crescente demanda por conectividade, entre outros. 

 

O evento, que terá mais de 60 horas de conteúdo disponíveis online, deve receber cerca de 10 mil 

visitantes virtuais.  “A Futurecom é uma ótima oportunidade para apresentarmos nossa visão sobre as 

principais tendências no mercado de tecnologia e nosso completo portfólio para infraestrutura de 

rede”, explica Adriana Antonelli, gerente de marketing para América Latina. 

 

No dia 26/10, às 10h30, o destaque é a entrevista com o vice-presidente sênior de vendas para as 

regiões da América Latina e Caribe da CommScope, Marcos Takanohashi, que falará sobre os desafios 

nas áreas de Infraestrutura e Conectividade. No mesmo dia (26/10, às 14h20), Hugo Amaral Ramos, 

diretor de tecnologia da CommScope para as regiões da América Latina e Caribe, comanda o webinar A 

crescente demanda por conectividade e seu impacto na infraestrutura e qualidade da entrega.  

 

Já no dia 27/10, às 11h, Ramos fala ao vivo sobre o tema 5G - Interconectando tecnologias e serviços, 

transformando negócios. E ainda no dia 27/10, às 16h30, Ricardo Wassermann, executivo de contas da 

CommScope comanda um MeetUp (encontro virtual que reúne executivos do setor para debater 

tecnologia e gestão) sobre um tema muito relevante no cenário atual: Saúde 5.0: o paciente 

empoderado & protagonista do cuidado.  

 

No dia seguinte (28/10 às 9h40), Eduardo Oliveira, executivo de contas da CommScope RUCKUS, será o 

responsável pelo MeetUp Governo: Importância da digitalização das instituições públicas alinhada às 

necessidades dos cidadãos. No mesmo horário passa a estar disponível online o podcast IoT & 5G, com 

https://www.futurecom.com.br/pt/digital-week.html


 

 

 

o especialista Hugo Amaral Ramos, diretor de tecnologia da CommScope para as regiões da América 

Latina e Caribe.  

 

Nesse mesmo dia (28/10, às 16h30) o tema será o MeetUp Promovendo maturidade para Indústria 4.0: 

Rumo à fábrica inteligente, em um encontro virtual com executivos do setor que terá a mediação dos 

executivos da CommScope Marcelo Oliveira e Lucio Marques. No dia 29/10, às 9h40, Gustavo Barros, 

executivo de contas da CommScope RUCKUS, fala sobre um tema extremamente importante no cenário 

atual no MeetUp Varejo: redesenhando a experiência do consumidor no mundo Low Touch.  

 

Além de acompanhar todas essas atividades, os visitantes virtuais poderão conhecer novos produtos da 

CommScope, que acabam de ser lançados pela empresa no exterior,   como os três novos 

equipamentos que capacitam as operadoras globais a dar o próximo passo em direção ao 10G na 

última milha, com o uso das mais recentes tecnologias de Remote PHY (R-PHY), Remote MACPHY e do 

conceito de Arquitetura  de Acesso Distribuído (DAA). Entre eles está o E6000n RD2322 RxD, que tira 

proveito da base instalada de nós de fibra das operadoras como a base para conduzir o poder de 

processamento mais próximo das instalações do cliente, com maior eficiência operacional, operações 

simplificadas de headend e facilidade para a virtualização.  

 

Para ter acesso aos conteúdos exclusivos oferecidos pela CommScope no evento, visite 

https://commscopenofuturecom.com.br/ 

 

 

Sobre a CommScope: 

A CommScope (NASDAQ: COMM) está redefinindo os limites da tecnologia para criar as mais 

avançadas redes wireless e cabeadas do mundo.  Nossa equipe global, que combina colaboradores, 

inovadores e técnicos, capacita os clientes a antecipar o que está por vir e a ultrapassar os limites do 

possível. Descubra mais em http://pt.commscope.com/ 

 

Contatos da CommScope para a imprensa: 

Punto Comunicação:  

Bruna Valentim - bruna.valentim@puntocomunicacao.com.br - (55 11) 99608-2700  

Daniel dos Santos – daniel.santos@puntocomunicacao.com.br - (55 11) 99868-6904 

Fabiana Macedo - fabiana.macedo@puntocomunicacao.com.br - (55 11) 98505-5282  
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