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  Apresentação 

PLM-Summit Automotive 2020 

07 de abril - 8h30 às 17h30 

Instituto Mauá de Tecnologia | São Caetano do Sul, SP - Brasil | 6ª Edição 

 

PLM na Experiência 4.0 para Engenharia e Manufatura 

Seminário de atualização tecnológica para a Indústria Automotiva: 

OEMs e Autopeças 

O PLM Summit Automotive 2020 é um evento de 'atualização tecnológica' para a 

'Indústria de veículos, máquinas agrícolas e rodoviárias'. Tem foco no novo cenário da 

Indústria Digital e amplia a discussão de melhores práticas e processos para que o setor 

automotivo nacional (OEMs & Autopeças) possua tecnologias equivalentes ao de mercados 

avançados. Os principais desafios estão na integração ativa da cadeia global de suprimentos 

(Global Supply Chain), competitividade na produção dos principais sistemas automotivos 

(P&D Collaboration e Engenharia) e na capacidade de desenvolvimento de projetos globais 

(Global Projects). 

As soluções para esses desafios estão no PLM (Product Lifecycle Management), uma 

abordagem apoiada em sistemas de informação para colaboração e integração digital de 

equipes multidisciplinares, exigências globais de P&D, NPI (New Product Introduction), 

Digital Manufacturing, Quality Management, Digital Supply Chain e Conectividade, que 

atende diferentes sistemas de produção para empresas de todos os tamanhos. 

Sobre a abordagem PLM - Product Lifecycle Management 

A abordagem PLM oferece processos e práticas de modelagem organizacional, digitalização 

de processos colaborativos de desenvolvimento de produtos (PcDP), aplicação da gestão de 

programas e portfólios, introdução de novos produtos (NPI), aplicações de manufatura 

digital e colaboração no chão de fábrica, integração com a gestão de operações (MES/ERP), 

aplicação PLM Assessment para avaliação de maturidade e estratégias de implementação. 

O foco do PLM está na integração das operações de projeto e fábrica, redução dos ciclos de 

projeto e produção, otimização do reuso do conhecimento, aumento da força de trabalho 

colaborativa (empowerment), aumento da eficiência operacional, redução de custos, 

melhoria de qualidade de processos e produtos, e menor tempo de colocação de produtos 

no mercado. 
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Temário PLM Summit Automotive 2020 

Engineering & Manufacturing Evolution Overview 

Automotive Digital Industry: Vehicles and agricultural and road machinery 

• Política Automotiva & Rota 2030; 

• Competitividade na produção de sistemas automotivos (P&D e Engenharia); 

• Desenvolvimento de projetos globais (Collaboration - Global Projects); 

• Integração ativa da cadeia global de suprimentos (Global Supply Chain); 

• PLM na Gestão da Qualidade Automotiva (IQA); 

• PLM & Manufatura Digital na integração de projeto e fábrica; 

• Plataformas digitais: Evolução Smart Manufacturing, Manufatura Avançada, IoT, I4.0; 

• PLM2M para avaliação de maturidade (CP-IMT); 

• Educação em PLM & Manufatura Digital. 

PLM na Transformação Digital do Setor Automotivo 

O evento PLM-Summit Automotive 2020 retrata a atual transformação nos ambientes de 

engenharia e manufatura, traz contingências de mercado, antecipa tendências e, 

principalmente, a evolução do tratamento das informações e do conhecimento para o novo 

cenário da indústria digital. PLM-Summit Automotive 2020 (7 de abril), um evento para 

pequenas, médias e grandes empresas. 

Estrutura de espaços e atrações do PLM-Summit Automotive 2020 

• Seminário de atualização tecnológica para a Indústria Automotiva - Auditório H201 

(248 lugares) 

• Transmissão ao vivo do Seminário na Área de Networking - Sala H205 (100 lugares) 

• Área de Exposição no Foyer do Auditório H201 – Salas H202 e H203 

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

Público alvo 

Profissionais das áreas de P&D, engenharia de produtos, especificações, engenharia de 

processos, engenharia avançada, programas e portfólio, manufatura, chão de fábrica, 

produção, compras, supply chain, logística, marketing, vendas e gestão comercial, usuários 

de CAD, PLM, MES e ERP, staff de TI, TA e I4.0, áreas de serviços, inovação, pesquisa e 

educação. 
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Obrigações da Empresa Apoiadora 

CONTRAPARTIDA DE DIVULGAÇÃO 

01 
Afixação de cartazes do evento PLM-Summit Automotive 2020 nos murais dos 
escritórios, plantas e unidades da empresa apoiadora; 

02 
Distribuição interna de folhetos do evento PLM-Summit Automotive 2020 nos 
escritórios, plantas e unidades da empresa apoiadora; 

03 
Divulgação de peças de e-mail marketing do evento PLM-Summit Automotive 
2020 para a base de dados de funcionários, colaboradores, fornecedores e 
clientes da empresa apoiadora; 

04 
Divulgação de textos, posts e cards promocionais e educativos do evento 
PLM-Summit Automotive 2020 para newsletter, aplicativos e redes sociais 
(Facebook, LinkedIn, Twitter, entre outras) da empresa apoiadora; 

05 
Divulgação de press releases do evento PLM-Summit Automotive 2020, em 
comum acordo com a assessoria de imprensa da empresa apoiadora. 

 

 

Obrigações da Cadware-Technology (Organizadora)  

CONTRAPARTIDA DE DIVULGAÇÃO E EDUCAÇÃO 

01 

Inserção da 'logomarca' da empresa apoiadora na categoria 
Apoio Corporativo em diversas ações planejadas para a divulgação do 
PLM-Summit Automotive 2020, tais como: website oficial do evento, banners, 
cartazes e programação impressa e on-line do evento; 

02   Distribuição de material publicitário da empresa apoiadora; 

03 
Divulgação da ‘marca’ e ‘destaques’ da empresa apoiadora nos ‘press 
releases’ do evento; 

04   Uso do foyer para exposição de banners promocionais da empresa apoiadora; 

05 

  Código VIP ilimitado para inscrições gratuitas R.S.V.P 
  Foco: Evolução da cultura e educação PLM & Manufatura Digital na 
  Transformação Digital do Setor Automotivo. 
  Inclui: funcionários, colaboradores, fornecedores, clientes e convidados. 
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Critério de Apoio  

Sua corporação é referência para o evento PLM-Summit Automotive 2020: os apoios corporativos 

institucionais são selecionados dentro de um criterioso padrão. Têm foco no aquecimento da 

economia industrial, evolução da cultura e educação PLM & Manufatura Digital, manutenção e 

aumento da oferta de empregos e projetos de desenvolvimento. Diversos segmentos da indústria 

automotiva e serviços registram a necessidade da transformação digital com PLM & Manufatura 

Digital, dentre eles os segmentos de veículos, máquinas agrícolas e rodoviárias. 

Investimento: o Apoio Corporativo Institucional ‘não envolve investimento’. 

Inscrições: as inscrições para o evento PLM-Summit Automotive 2020 ocorrem através do 

website https://www.cadware-technology.com/plm-summit. 

 

Cada inscrição inclui: Material de apoio, tradução simultânea, free coffee, estacionamento gratuito 

no local e certificado de participação (quando solicitado). Almoço não incluso com restaurante self-

service no local. 
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