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Evento ProIndústria-Fórum 2020 

06-07 de outubro - 8h30 às 17h30 

Instituto Mauá de Tecnologia | São Caetano do Sul, SP - Brasil | 14ª Edição 

Proposta para Cotas de Patrocínio 

 
 

Você na Transformação Digital da Indústria 
Fórum de Negócios & Exposição de TI e Automação Industrial 

4ª Revolução Industrial: Colaboração, Smart Manufacturing, IoT, I4.0 

& Plataformas Digitais 

 

3D CAD, PLM, Manufatura Digital, ERP, MES, Chão de Fábrica 4.0, IIoT  
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Apresentação 

ProIndústria-Fórum 2020 

06-07 de outubro - 8h30 às 17h30 

Instituto Mauá de Tecnologia | São Caetano do Sul, SP - Brasil | 14ª Edição 

 

Você na Transformação Digital da Indústria 

Fórum de Negócios & Exposição de TI e Automação Industrial 

4ª Revolução Industrial: Colaboração, Smart Manufacturing, IoT, I4.0 & Plataformas 

Digitais 

O ProIndústria-Fórum 2020 traz o tema ‘Você na Transformação Digital da Indústria’, 

aborda a nova economia industrial conectada, a digitalização global, tecnologias e 

aplicações web, a integração de coisas e processos, as novas infraestruturas de TI e 

automação, e o uso de tecnologias atuais como mobility, social media, IoE/IIoT, analytics, 

machine learning, blockchain, impressão 3D e sistemas inteligentes em 'cloud'. 

A 14ª edição do ProIndústria-Fórum retrata a concepção das novas plataformas digitais de 

última geração, os novos recursos em hardware, software e inteligência artificial que 

atendem as iniciativas Smart Manufacturing, Manufatura Avançada e Indústria 4.0, os 

conceitos e metodologias atuais que contemplam a 'Transformação Digital' nas indústrias e 

a entrada para o novo 'Ecossistema Inteligente', que potencializa novas funcionalidades ao 

longo da cadeia de valor, a lucratividade nos produtos e serviços, a eficiência nas operações 

de produção e a força de trabalho colaborativa. 

Empresas e profissionais poderão compreender os conceitos que estão por trás das 

'plataformas digitais modeladas para negócios', os novos valores dos sistemas PLM, MES e 

ERP e a 'nova concepção de processos digitais' para desenvolvimento e lançamento de 

produtos (P&D), gestão simplificada de programas e portfólios, precificação inteligente, 

planejamento e virtualização de sistemas de produção, digital twin, gestão integrada do 

chão de fábrica, IIoT, automação wireless, novos sensores e controladores, robótica 

colaborativa, metrologia, gestão cross-funcional da qualidade, supply chain digital, gestão 

estratégica de compras, movimentação inteligente de materiais, logística de distribuição, 

product-as-a-service, experiência do usuário (UX) e as novas expectativas dos clientes. 
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O verdadeiro valor da Indústria Digital na 14ª edição do ProIndústria-Fórum 

O ProIndústria avança como o principal fórum de negócios, educação e mostra de soluções 

para discutir as novas visões do mundo da manufatura. Aborda diversas iniciativas como, 

Smart Manufacturing (MESA), Industrial Internet Consortium (IIC/EUA), Indústria 4.0 

(Alemanha), Manufatura Avançada (Brasil) e outras. Traz a visão atualizada das atuais 

tecnologias, melhoria de processos e capacitação de pessoas para reagir à atual economia 

brasileira e global. Tem como missão ajudar empresas e profissionais a identificar 

mudanças nos ambientes de manufatura para ganho de produtividade e eficiência 

operacional. A proposta é entender o novo cenário digital da indústria para evoluir e 

melhorar as informações relacionadas a produtos, processos, velocidade de entrega, 

capacidade e flexibilidade de produção para aumento de competitividade em um novo 

nível de inteligência e eficiência. 

 

Temário ProIndústria-Fórum 2020 - Industrial Evolution Overview 

• Os impactos da Quarta Revolução Industrial na Manufatura; 

• PLM para digitalização de processos de engenharia; 

• Plataformas colaborativas para projeto e simulação de produto e fábrica; 

• ERP Cloud para transações industriais inteligentes; 

• Smart Manufacturing, Manufatura Avançada e Indústria 4.0; 

• MES para novos modelos de Manufatura 4IR*; 

• Chão de Fábrica 4.0 – IIoT, Sensoriamento e Controle Inteligentes, PaaS; 

• Máquinas, Robôs Colaborativos & Recursos 4.0; 

• Excelência Operacional na Indústria Digital 4IR*; 

• Cases & Benchmarking. 

(*) 4IR = Quarta Revolução Industrial 
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Estrutura de espaços e atrações do ProIndústria-Fórum 2020 

• Fórum de Negócios e Educação para a Indústria Digital - Auditório H201 (243 

lugares) 

• Transmissão ao vivo do Fórum na Área de Exposição Bloco W 5º andar (60 lugares) 

• Networking Place: Sala H205 (100 lugares) e H206 (100 lugares) 

• Área de Exposição Bloco W 5º andar 

• Credenciamento: Foyer do Auditório H201 (a partir das 7h30)) 

 

Público alvo 

C-level, alta gerência, diretores, gestores, consultores, integradores e profissionais das 

áreas de engenharia de produtos, requisitos e especificações, engenharia de processos, 

engenharia avançada, programas e portfólio, engenharia de manufatura, produção, supply 

chain, gestão comercial, compras, serviços, usuários de ERP, PLM e MES, profissionais de TI 

e TA, meio acadêmico e científico, pesquisa e inovação, entre outros. Diretores e 

proprietários de PMEs que querem inserir seus negócios na transformação digital e na nova 

era da inteligência. 

 

Indústrias 

Discrete Control (Fabricação & Montagem), High Volume/Repetitive Control, Batch/Semi 

Process Control. 
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Créditos do Patrocinador 

Venha patrocinar o ProIndústria-Fórum 2020 e veja como a ‘logomarca’ de sua empresa pode estar 

presente em diversas ações planejadas para a divulgação do evento, tais como: 

[01] Comunicação visual ‘in-loco’ - recepção, auditório, foyer etc.; 

[02] Divulgação da logomarca na ‘home page’ do evento; 

[03] Divulgação da logomarca na ‘campanha publicitária’ do evento - mídia impressa e on-line: 

publicidade, mala direta, cartazes, banners, newsletter etc.; 

[04] Distribuição de ‘materiais’ cultural e publicitário (durante o evento); 

[05] Divulgação de ‘press-releases’ no website do evento; 

[06] Divulgação da logomarca (website) na seção ‘materiais de apresentação’, para pesquisa e 

download (posterior ao evento); 

[07] Participação em painéis e palestras - respeitando os critérios estabelecidos no ‘Termo de 

Compromisso para Palestrantes’; 

[08] Uso do foyer - inclui espaço temático para exposição, painéis, lançamentos, premiações etc. - 

de acordo com a categoria de investimento (vide tabela); 

[09] Inscrições gratuitas - de acordo com a categoria de investimento (vide tabela); 

[10] Base de dados de participantes (posterior ao evento). 

Investimento – Cotas de Patrocínio 

   Categoria    Valor*    Créditos    Exposição Temática 
   (uso do Foyer) 

   Host    R$ 35.900,00    Itens 01 ao 10 - Inclui 6 Inscrições    6,2 m² + Ambiente 

   Master    R$ 30.100,00    Itens 01 ao 10 - Inclui 4 Inscrições    4,8 m² 

   Gold    R$ 23.600,00    Itens 01 ao 09 - Inclui 2 Inscrições    3,6 m² 

   Silver    R$ 16.800,00    Itens 01 ao 08    2,40 m² 

 

Forma de Pagamento: A combinar*. 

* (1) Preços em Reais (R$) - Para moedas estrangeiras deve ser considerada a taxa de câmbio; (2) O valor do investimento 

não garante exclusividade de patrocínio e não inclui impostos e comissão de agência de publicidade. 
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CADWARE-TECHNOLOGY® 

São Paulo | Brasil 
 

Evandro Gama (PhD) 

P&D Head, Chairman and Advisor para a Cadware-Technology 

Professor Especialista para o Instituto Mauá de Tecnologia (Pós-graduação e Centro de Pesquisas) 

55 11 3564 4861 

55 11 99581 4784 

Skype: evandro_cadware 

contato@cadware-technology.com 

www.cadware-technology.com 


