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Seminário de atualização tecnológica para a Indústria Automotiva: 
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Apresentação 

PLM-Summit 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 2020 é um evento de 'atualização tecnológica' para a 'Indústria 

Automotiva'. 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 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 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. Venha entender o PLM na nova transformação digital das indústrias do 

'Setor Automotivo'. Participe do PLM-Summit 2020 (7 de abril), um evento para pequenas, 

médias e grandes empresas - confira a programação. 

Estrutura de espaços e atrações do PLM-Summit 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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Créditos do Patrocinador 

Venha patrocinar o PLM-Summit 2019 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$ 33.200,00    Itens 01 ao 10 - Inclui 6 Inscrições    6,2 m² + Ambiente 

   Master    R$ 22.100,00    Itens 01 ao 10 - Inclui 4 Inscrições    4,8 m² 

   Gold    R$ 17.200,00    Itens 01 ao 09 - Inclui 2 Inscrições    3,6 m² 

   Silver    R$ 12.400,00    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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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 


