
VDI-Brasil realiza “VII Simpósio Internacional de 
Excelência em Produção: Soluções Smart para a 

Indústria” na EXPOMAFE 2017 

 

Com mais de 60 anos de atuação, a VDI-Brasil (Associação de 
Engenheiros Brasil-Alemanha), que promove e incentiva a cooperação 
tecnológica entre os dois países, foi uma das primeiras entidades internacionais 
a confirmar seu apoio à EXPOMAFE - Feira Internacional de Máquinas-
Ferramenta e Automação Industrial, que acontece de 9 a 13 de maio, no São 
Paulo Expo. 

A VDI-Brasil escolheu a feira para realizar a sétima edição de seu 
Simpósio Internacional de Excelência em Produção que, neste ano, tem 
como tema “Soluções Smart para a Indústria”. O evento acontecerá no dia 10 
de maio, no mezanino do São Paulo Expo. Entre outros assuntos, o conjunto de 
keynotes e painéis irá discutir a realidade atual, assim como o potencial de 
soluções inteligentes para todas as empresas no Brasil, independentemente de 
porte ou setor (veja programação abaixo). 

Profissionais interessados em participar do Simpósio podem fazer suas 
inscrições no site da VDI-Brasil (www.vdibrasil.com). O investimento varia de R$ 
350 a R$ 900. 

 

Confira a programação (sujeita a alterações): 

10h: Credenciamento 

10h30: Abertura, com André Wulfhorst, Vice-presidente da VDI-Brasil e Gerente 
Sênior de Compras da Mercedes-Benz do Brasil, e José Velloso Dias 
Cardoso, Presidente Executivo da ABIMAQ 

10h45: Keynote Brasil: Cooperação de Pesquisa Aplicada em Digitalização 
Industrial Brasil-Alemanha, com Prof. Dr. h. c. Dr.-Ing. Eckart Uhlmann, Instituto 
Fraunhofer (IPK) (tbc) 

11h30: Keynote Alemanha: Masterplan para digitalização, com Rainer 
Brehm, Vice-presidente Sênior da Divisão Process Industries and Drives da 
Siemens 

13h45: Painel 1: Soluções Smart para Competitividade. 

Moderador: Mauricio Muramoto, Sócio-diretor da MHMura e Vice-presidente da 
VDI-Brasil. 

Debatedores: Pablo Fava, Gerente Executivo das áreas de Factory Automation 
e de Process Automation da Siemens; Leandro Escudeiro, Diretor de Negócios 
da Atlas Copco Brasil; e Jefferson Simoni, Gerente de TI da Robert Bosch 

15h30: Painel 2: Oportunidades para pequenas e médias empresas 

Moderador: Dr. Hans-Jürgen Klose, Sócio da Conmoto Consulting Group 



Debatedores: Ricardo Teixeira Avila, Diretor Industrial da Sabó; Ingo Pelikan, 
Gerente Sênior de Gerenciamento de Fornecedores da Mercedes-Benz; e Bruno 
Gellert, Fundador da Peerdustry Manufatura Compartilhada 

17h: Keynote de Encerramento: Novos desafios para empresas digitais, com 
Flávio Pimentel, Diretor de Internet das Coisas do CI&T 

17h30: Encerramento 

 

Sobre a EXPOMAFE 

Uma iniciativa da ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos, com organização e promoção da Informa Exhibitions, 
a EXPOMAFE vai apresentar as últimas novidades em máquinas-ferramenta, 
automação industrial, robótica, estampagem de precisão, manufatura aditiva, 
sistemas integrados e multitarefa, metrologia, medição e controle de qualidade, 
ferramentas manuais e de corte, equipamentos hidráulicos, pneumáticos, 
bombas e compressores, para movimentação e armazenagem, soldagem, 
manufatura aditiva, prototipagem, impressoras 3D e muitos outros. 

 

Sobre a VDI-BRASIL 

A Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI Brasil), fundada no 
ano de 1956 em São Paulo, é presidida desde 2015 por Wilson Bricio e tem a 
missão de apoiar a cooperação tecnológica entre os dois países. A VDI atua 
como centro de referência em engenharia e tecnologia sendo responsável pela 
realização de uma série de projetos colaborativos, informativos, eventos, 
simpósios e cursos. É reconhecida mundialmente como a maior associação 
tecnológica-científica da Europa e tem na Alemanha sua matriz com mais de 153 
mil associados. A VDI também está presente em países como Argentina, 
Austrália, França, Itália, Estados Unidos, África do Sul e Espanha, entre outros.  

 

Realizadores EXPOMAFE 

A ABIMAQ - A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos representa cerca de 7.500 empresas dos mais diferentes 
segmentos fabricantes de bens de capital mecânicos, cujo desempenho tem 
impacto direto sobre os demais setores produtivos nacionais e está estruturada 
nacionalmente com a sede em São Paulo, nove regionais e um Escritório Político 
em Brasília. Muito além da representação institucional do setor, a ABIMAQ tem 
a sua gestão profissionalizada e as suas atividades voltadas para a geração de 
oportunidades comerciais para as suas associadas, realizando ações junto às 
instâncias políticas e econômicas, estimulando o comércio e a cooperação 
internacionais e contribuindo para aprimorar seu desempenho em termos de 
tecnologia, capacitação de recursos humanos e modernização gerencial. 

Sobre a Informa Exhibitions 

A Informa Exhibitions é uma unidade negócios do Grupo Informa, maior 
organizador de eventos, conferências e treinamentos do mundo, com capital 
aberto e papéis negociados na bolsa de Londres. O grupo possui 100 escritórios 
espalhados por 40 países, empregando cerca de 9000 funcionários em todo o 



mundo. Nos últimos quatro anos, a Informa Exhibitions investiu cerca de R$ 400 
milhões no Brasil em aquisições de eventos, marcas e títulos no segmento de 
exposições e feiras de negócios. Com escritórios em São Paulo (sede) e Curitiba 
e cerca de 230 profissionais, a empresa possui em seu portfólio eventos como 
Agrishow, Fispal Tecnologia, Fispal Food Service, ForMóbile, FutureCom, ABF 
Franchising Expo, SerigrafiaSign, Feimec, ExpoMafe, Plástico Brasil, High 
Design, entre outros, perfazendo um total de 23 feiras setoriais. 
http://www.informaexhibitions.com.br/ 

 

EXPOMAFE – Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Automação 
Industrial 

Data: 9 a 13 de maio de 2017 

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 

Iniciativa: ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas  

Promoção e organização: Informa Exhibitions  

Patrocínio Oficial: Romi 

Mais informações: www.expomafe.com.br  

 

Mais informações para a imprensa: 

Primeira Página | Assessoria de Comunicação e Eventos 

www.ppagina.com 
Telefone (11) 5908-8210 
Rua Loefgreen, 579 | Vila Mariana | 04040.030 | SP/SP 
Jota Silvestre 
redacao.jota@ppagina.com 
Jornalista Responsável: Luiz Carlos Franco – Mtb. 10.993 
ppagina@ppagina.com  
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