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Tom Keathley

Vice-presidente sênior
Arquitetura e design de redes sem fio, AT&T Services, Inc.
Presidente do conselho de administração da 5G Americas
Tom Keathley, Vice-presidente sênior de arquitetura & design de redes em
fio, é responsável pela arquitetura, design e implementação da rede de
mobilidade da AT&T, além de requisitos e certificação de dispositivos sem fio.
Anteriormente, ele foi Vice-presidente – planejamento global de redes, onde
foi responsável pelo planejamento estratégico da Rede Camada 0-7 e a Rede
de Acesso via Rádio de Mobilidade. Suas responsabilidades incluem a gestão
de um orçamento que investe bilhões de dólares para garantir a
sustentabilidade, aumento de capacidade e expansão de redes com e sem fio.
Tom possui mais de 30 anos de experiência no setor de telecomunicações,
ocupando cargos de liderança na AT&T, Cingular, Southwestern Bell Mobile
Systems, Cellular One e Southwestern Bell Telephone. Ele se formou em
Engenharia Elétrica pela Universidade de Missouri – Rolla. Ele também
possui um Mestrado em Administração de Negócios da Universidade de
Southern Illinois.
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Chris Pearson
Presidente
5G Americas

Chris Pearson é Presidente da 5G Americas. Em seu cargo executivo, ele é
responsável por todo o planejamento da organização e a integração de
estratégia e operações nas áreas de tecnologia, marketing, relações públicas e
questões regulatórias. Como Presidente da 5G Americas, (antiga 4G Americas),
ele é responsável pela Representação de Mercado da organização dentro do
3rd Generation Partnership Program (3GPP).
Sr. Pearson é o líder da organização desde sua fundação em 2011, e durante o
crescimento da família 3GPP de tecnologias de 10% do mercado em 2001
para 90% da América do Norte, Central e Sul. Antes, Se Pearson trabalhou
para o Universal Wireless Communications Consortium (UWCC), onde serviu
como Vice-presidente executivo responsável pela gestão executiva e
estratégica do consórcio global da tecnologia global TDMA. Anteriormente,
ele trabalhou em vários cargos executivos nas áreas técnica e de marketing
da AT&T Wireless e a GTE.
Com mais de 28 anos de experiência no setor de telecomunicações,
Pearson é um porta-voz reconhecido do setor sem fio e tendências
tecnologia 5G e foi palestrante durante várias conferências tecnológicas
mundo inteiro, como o CES, Mobile World Congress, CTIA, LTE World,
World North America, e 5G Forum USA.
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Sr. Pearson se formou na Universidade de Washington com especialização em
Marketing e finanças e recebeu se mestrado em administração de negócios da
Albers School of Business and Economics na Universidade de Seattle.
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Jose Otero

Diretor para a América Latina e Caribe
5G Americas
Jose Felipe Otero Muñoz é Diretor da 5G Americas para a América Latina e o Caribe. Ele é responsável
pelo desenvolvimento bem sucedido da família 3GPP de tecnologias (incluindo a LTE) em toda a
região e comunicando os últimos avanços dessas tecnologias aos principais stakeholders, que incluem
operadoras móveis, fornecedores, agência de regulamentação, organizações do setor de
telecomunicações, a mídia e analistas.

Dez anos atrás, Otero fundou a Signals Telecom Consulting e desde então foi Presidente da
companhia, uma consultoria multinacional no setor de telecomunicações com ênfase nos mercados da
América Latina e do Caribe, com divisões para pesquisa, notícias e editoração. Ele participou em mais
de 100 projetos e relatórios sobre o setor regional de telecomunicações além de projetos
relacionados à implementação e/ou lançamento comercial de serviços em segmentos como TV Paga
(CATV, IPTV e DTH), triple play/convergência, MVNOs, FTTx, 3G e LTE, entre outros. Otero também foi
Membro do Instituto das Américas, um grupo bilateral da Universidade de Califórnia em San Diego
(UCSD) focado no desenvolvimento de políticas para relações entre os EUA e a América Latina.
Otero também realizou pesquisas sobre telecomunicações móveis e políticas para a Comissão
Interamericana de Telecomunicações da Organização de Estados Americanos - CITEL, o Banco de
Desenvolvimento Interamericano (IDB) e a Corporação de Investimento Interamericano (IIC). Otero foi
assessor da Casa Branca em um projeto de telecomunicações e realizou apresentações em eventos
organizados por agências de regulamentação, como o Ministério de Comunicações da Colômbia e a
Comissão de Comunicações Federais (FCC) dos EUA. Ele também colaborou com o Consórcio de
Pesquisa em Telecomunicações do Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sediada na
Cidade do México, onde trabalhou como Assessor de Pesquisa em políticas do setor de
telecomunicações da América Latina.
Otero foi palestrante em vários fóruns como o Banco Mundial, a Associações de Operações de
Telecomunicações Nacionais do Caribe (CANTO), a União de Telecomunicações do Caribe (CTU), a
União de Telecomunicações Internacional (ITU), o Departamento de Comércio dos EUA, a
Universidade de Havana, em Cuba, o Centro de Pesquisa em Telecomunicações (CINTEL) da Colômbia,
a Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico (JRTPR), a Comissão de
Regulamentação de Telecomunicações (CRT), da Colômbia, AHCIET e a Administração Nacional de
Informações e Telecomunicações.
Otero cursou Estudos de pós-graduação em direito de tecnologia da informação, da Universidade de
Edimburgo, Escócia, e recebeu um Certificado de graduação em estudos de segurança da Universidade
de Leicester, Inglaterra. Ele é bacharel em Estudos Latino-Americanos da Universidade de Boston,
Massachusetts. Otero nasceu em Porto Rico, é fluente em inglês, espanhol e português e morou e
trabalhou em vários países latinos, entre os quais o Brasil, a Colômbia, a Argentina e o Uruguai, além
dos EUA.
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Vicki Livingston

Chefe de comunicações e relações com analistas
5G Americas
Vicki Livingston é Chefe de comunicações e relações com analistas da 5G Americas,
apoiando a missão da organização de ser a voz unificada da LTE e sua evolução além
da 5G nas Américas. Ela é responsável por todas as comunicações, relações com a
mídia e analistas e conferências da associação, além de planejamento estratégico e
interações com organizações globais.
Ela possui mais de 20 anos de experiência em relações públicas e marketing,
planejando e implementando o lançamento de oito companhias ou marcas
internacionais durante sua carreira, inclusive duas companhias de tecnologia sem fio, a
3G Americas que evoluiu para a 4G Americas e agora a 5G Americas.
No setor sem fio, ela serviu como principal consultor de marketing da Telecorp PCS
durante o lançamento de seu serviço no mercado de Wisconsin. Além disso, ela
liderou o lançamento de Industar Digital PCS, assumindo responsabilidade pelas
estratégias de publicidade, relações públicas e marketing, incluindo atendimento ao
consumidor, desenvolvimento de novos produtos, relações setoriais e precificação.
Ela também foi Chefe de desenvolvimento de negócios para organizações sem fins
lucrativos e uma das maiores agências d de serviços B2B nos EUA. Ela iniciou a sua
trajetória como a primeira mulher executiva no setor cervejeiro, assumindo o posto de
Gerente de marketing da Miller Brewing Company, uma subsidiária da Philip Morris,
Inc., onde teve a sua primeira experiência com desenvolvimento e segmentação de
marcas e apoiou o desenvolvimento da marca Lite de cerveja.
Ela também é voluntária e serviu nos Conselhos da Arthritis Foundation, AFS e Easter
Seals (ex-Presidente). Ela gosta muito de velejar.
Sra. Livingston é formada em Comunicações e administração de empresas pela
Universidade de Miami, e depois cursou na Escola de pós-graduação em jornalismo na
Universidade Marquette, na cidade de Milwuakee, Wisconsin, e recebeu várias honras
por seu trabalho filantrópico e acadêmico.

