Datora Mobile lançará rede RPMA da Ingenu no Brasil
Uma rede de IoT segura e confiável fornecerá Machine Network™ para o maior mercado da América
Latina

São Paulo, 02 de março de 2017 – A Ingenu™, empresa líder em redes sem fio exclusivas para
máquinas através da rede pública Machine Network ™, se une a Datora Mobile, parceira brasileira da
Vodafone, para anunciar o lançamento da Machine Network™ no Brasil.
Trata-se da rede de Internet das Coisas (IoT) movida pela tecnologia RPMA® (Random Phase Multiple
Access) da Ingenu, que atenderá a população brasileira - mais de 200 milhões de pessoas - oferecendo
conectividade para aplicações de IoT/M2M em setores como agricultura, logística, monitoramento
ambiental e cidades inteligentes.
A Datora Mobile será responsável por implantar a Machine Network no Brasil, com a conclusão
prevista para o final de 2018 em todo país. A implantação inicial do RPMA® ocorrerá no Estado de
Minas Gerais, terceiro maior PIB do Brasil e sede da CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento de
Minas Gerais, responsável pelo desenvolvimento econômico do Estado e acionista da Datora Mobile.
A empresa integrará essa tecnologia na sua IoT CAL Solution (Camada de abstração da conectividade),
unificando diferentes tipos de conectividade para seus clientes.
"O mercado brasileiro está expandindo rapidamente seu foco na conectividade IoT para trazer novas
aplicações úteis para o país", afirma Tomas Fuchs, CEO do Grupo Datora. "A vasta experiência da
Datora em fornecer conectividade IoT/M2M junto com a robusta e confiável tecnologia RPMA da
Ingenu, fornecerão disponibilidade de rede sem precedentes para uma série de soluções IoT e
flexibilidade de integrá-la com a nossa IoT CAL Solution", completa Fuchs.
A Ingenu está construindo a Machine Network nos EUA com uma meta de ter mais de 100 grandes
áreas metropolitanas cobertas até o final de 2017. A empresa também está se associando a empresas
globais, como a Datora Mobile, para construir redes públicas nacionais específicas para o tráfego de
IoT em seus respectivos países.
“A parceria da Ingenu com a Datora Mobile é a maior implantação da empresa no mercado latino
americano até o momento. Estamos satisfeitos em alinhar nossa expansão global com uma empresa
experiente, que possa dar suporte às necessidades de conectividade desta região que está em
crescimento, entender as necessidades dos clientes brasileiros, criar as melhores ofertas e ampliar o
alcance de nossa tecnologia RPMA”, finaliza John Horn, CEO da Ingenu.

Sobre RPMA
Utilizando o espectro de nível global disponível, a tecnologia RPMA® (Random Phase Multiple Access) da Ingenu
é desenvolvida especificamente para a conectividade M2M/IoT oferecendo alcance, cobertura e capacidade
incomparáveis com exigências de energias extremamente baixas e vida útil mais longa da bateria. Ela permite
que os dispositivos se conectem de forma mais eficiente e econômica tanto no uplink quanto no downlink.
Exigindo menos torres no fornecimento de cobertura para grandes áreas. (1:10 a 1:30 torres de rádio necessárias
para RPMA vs Celular) RPMA está cada vez mais se tornando um padrão global para a comunicação da IoT. Para
obter mais informações sobre a tecnologia RPMA visite www.ingenu.com/technology/rpma/

Sobre a Ingenu Inc
A Ingenu™ está construindo a Machine Network™, a maior rede de IoT do mundo dedicada à conectividade
LPWA (baixa potência, ampla área) para máquinas. Operando com escala universal, a tecnologia RPMA® da
empresa é um padrão comprovado para conexão de dispositivos da Internet das coisas (IoT) em todo o mundo
com 38 redes privadas implantadas. A Machine Network terá mais alcance, autonomia global e vida útil da
bateria mais longa do que qualquer rede existente. A Ingenu é liderada por uma equipe altamente experiente,
incluindo veteranos da Verizon, T-Mobile e Qualcomm. Informações sobre a Ingenu podem ser encontradas em
www.ingenu.com ou nos siga no Twitter @ingenunetworks.
Sobre a Datora Mobile
Fundada em 1993, a Datora se tornou pioneira no uso da tecnologia VoiP na América Latina. A Datora acumulou
experiência na prestação de serviços às maiores operadoras de telecomunicações do Brasil e do mundo com
atuação em 14 cidades brasileiras, Europa, Estados Unidos da América e América Central.
Em 2010 a Datora se tornou a primeira Mobile Virtual Network Agregator (MVNA) e em 2012 a empresa
estabeleceu foco no modelo MVNO (Mobile Virtual Network Operator) dedicado ao segmento M2M/IoT. Em
2013, a Datora assinou um acordo com o Grupo Vodafone permitindo a entrada da empresa no mercado
brasileiro através da Datora Mobile. Para obter mais informações, visite www.datora.net/mobile.
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