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APRESENTAÇÃO 

O ProIndústria-Fórum discute o verdadeiro ‘Roadmap para a Indústria Digital’, 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 13ª edição do ProIndústria-Fórum apresenta 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 compartilham experiências sobre 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 e experiêcia do usuário (UX). 

 

Temário 

• PLM para redução de ciclos de projeto e produção; 

• 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 4.0; 

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

• Máquinas, Robôs Colaborativos & Recursos 4.0; 

• Excelência Operacional na Indústria Digital; 

• Cases & Benchmarking. 
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Por que participar? 

O ProIndústria 2019 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. 

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 Target 

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

Process Control. 
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Acordo, obrigações e responsabilidades 

 

Quais são as obrigações da empresa apoiadora (contrapartida de divulgação)?  

[01] Afixação de cartazes do evento nos murais das diversas plantas e unidades da 
empresa apoiadora; 

[02] Distribuição interna de folhetos nas diversas plantas e unidades da empresa 
apoiadora; 

[03] Divulgação de peças de e-mail marketing do evento 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 para 
newsletter, aplicativos e redes sociais (Facebook, LinkedIn, Twitter, entre outras) da 
empresa apoiadora;  

[05] Divulgação de press releases, em comum acordo com a assessoria de imprensa 
da empresa apoiadora. 
 

O que a organizadora (Cadware-Technology) oferece? 

[01] Inserção da 'logomarca' da empresa apoiadora na categoria ‘Apoio Corporativo’ 
em diversas ações planejadas para a divulgação do evento, tais como: website oficial, 
banners, cartazes e programação (impressa e on-line); 

[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] Inscrições gratuitas para funcionários, colaboradores, fornecedores, clientes e 
convidados da empresa apoiadora, mediante código promocional. 
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Critério de Apoio e Investimento  

Os ‘apoios corporativos institucionais’ são selecionados dentro de um criterioso 

padrão para corporações ‘referência’ do setor industrial para os seguintes 

segmentos: Aeroespacial, Automotiva, Naval, Metal-Mecânica, Máquinas e 

Equipamentos, High Tech, Eletrônica, Plástico, Bens de Consumo, Food & Beverage, 

Pharma & Healthcare, Embalagens e outros. 

O Apoio Corporativo Institucional ‘não envolve investimento’. 

>>> Inscrições  

As inscrições para o evento ProIndústria-Fórum 2019 ocorrem através do website 

https://www.cadware-technology.com/proindustria. 

 

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

estacionamento gratuito no local e certificado de participação. Almoço não incluso 

com restaurante self-service no local. 
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