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PROGRAMA DE ESPECIALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA 4.0

Uma experiência teórica e prática com as melhores instituições no 
Brasil e na Alemanha, a fim de treinar líderes para a Indústria 4.0.

INSPIRATION TO i4.0
5 DIAS NO FRAUNHOFER IPK, EM BERLIM

CONTEÚDO:
› Introdução ao tema;
› Visitas guiadas a laboratórios e centros de 

pesquisa em Berlim;
› Princípios, pilares e desafios;
› Estratégia para transformação digital;
› Tecnologias habilitadoras para soluções em 

Indústria 4.0.

2HANDS-ON TO i4.0
2 MESES DE MENTORIA PARA DESENVOLVI-
MENTO DE UM PROJETO NA SUA EMPRESA

CONTEÚDO:
› Desenvolvimento do projeto com suporte via 

workshops para mentoria individual e 
especializada do ITA;

› Apresentação das diretrizes VDI4000 para 
adoção da Indústria 4.0;

› Conexão com startups de base tecnológica.

SOBRE O PROGRAMA

Idealizado pelas instituições Fraunhofer IPK, Câmara Brasil-Alemanha e VDI, e com apoio do ITA, o

Programa de Especialização em Indústria 4.0 foi concebido para apresentar o que há de mais

avançado em Indústria 4.0, bem como preparar os participantes a serem os agentes de

transformação em suas empresas.

FASES

Após a Fase 1, “Inspiration to i4.0”, cada participante deve definir um projeto prático, a ser

implementado com suporte de mentorias ao longo da Fase 2, “Hands-on to i4.0”.



Dia 1

2 de março

o Introdução à Indústria 4.0;

o Cenário científico na Alemanha;

o Visita guiada ao Centro de Aplicação de Indústria 4.0 do Fraunhofer IPK 

(Division Production Systems).

Dia 2

3 de março

o Plattform Industrie 4.0;

o Estratégias de inovação para a aplicação da Indústria 4.0;

o Processos de negócios e gerenciamento de fábrica, formas de migração 

para a Indústria 4.0;

o Visita guiada ao Centro de Aplicação de Indústria 4.0 do Fraunhofer IPK 

(Division Corporate Management);

o Relatório internacional sobre Indústria 4.0, iniciativas ao redor do mundo.

Dia 3

4 de março

o Tecnologias de manufatura inteligente;

o Manufatura aditiva;

o Monitoramento de condições e máquinas inteligentes;

o Fábrica digital do futuro;

o Gestão de dados e inteligência de dados para Indústria 4.0.

Dia 4

5 de março

o Integração horizontal e vertical por meio de Smart Services

o Labs Network Industrie 4.0;

o Berlin Center for Digital Transformation (LZDV);

o Visita guiada ao Centro de Aplicação de Indústria 4.0 do Fraunhofer IPK  

(Department Virtual Product Creation);

o Centro de Projetos Fraunhofer para Manufatura Avançada no ITA e Serviços 

para a indústria brasileira.

Dia 5

6 de março

o Automação focada em pessoas para a Fábrica do Futuro

o Sistema de visão para inspeção de qualidade e logística; 

o Visita guiada ao Centro de Aplicação de Indústria 4.0 do Fraunhofer

IPK(Division Automation Technology).

INSPIRATION TO i4.0
Local: Fraunhofer IPK em Berlim, Alemanha
Duração: 5 dias
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Fase 1:

Ideação

24 de março

“Qual é o problema?”

o Visita guiada ao Centro de Competência em Manufatura;

o Apresentação da metodologia;

o Roadshow VDI: Aplicação da VDI4000 para Indústria 4.0 no Brasil;

o Elaboração do conceito da solução/projeto.

1º Workshop no ITA, em São José dos Campos

Fase 2:

Concepção

entre 13 e 17 de abril

“Como viabilizar a solução?”

Atendimento online individual de 1 hora para tangibilizar a solução.

Fase online

Fase 3: 

Orientação Técnica

5 ou 6 de maio (2 grupos)

“Como melhorar?”

o Matchmaking com startups; 

o Mentoria hands-on com startups e pesquisadores do ITA para 

identificar melhorias dos projetos.

1h de mentoria individual para cada participante + 3h para mentoria 

hands-on.

2º Workshop no ITA, em São José dos Campos

Fase 4: 

Apresentação Final

29 de maio

Final

Apresentação dos projetos, networking e entrega dos certificados de 

participação (AHK & VDI).

1 encontro presencial na Câmara Brasil-Alemanha, em São Paulo

HANDS-ON TO i4.0
Duração: 2 meses
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SOBRE AS INSTITUIÇÕES

FRAUNHOFER IPK | SISTEMAS DE PRODUÇÃO E
TECNOLOGIA DE DESIGN
A Fraunhofer-Gesellschaft é a maior organização de
pesquisa aplicada da Europa. Suas atividades de
pesquisa são realizadas por 72 institutos e unidades
de pesquisa em toda a Alemanha.

O Fraunhofer IPK, localizado em Berlim, tem como
áreas de foco principais Sistemas de Produção e
Tecnologia de Design.

ITA | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA
O Centro de Competência em Manufatura (CCM) é
um laboratório do ITA que realiza pesquisas voltadas
para o desenvolvimento da indústria. As atividades
desenvolvidas no CCM-ITA têm foco em inovação na
área de manufatura, transbordando para todas as
etapas do ciclo de vida do produto.

AHK | CÂMARA BRASIL-ALEMANHA
O trabalho desenvolvido pela Câmara Brasil-Alemanha
tem o objetivo de atrair investimentos para a região,
ampliando o comércio bilateral e fortalecendo os
negócios entre empresas alemãs e brasileiras.

VDI | ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS BRASIL-
ALEMANHA
A VDI é reconhecida mundialmente e tem sua matriz
na Alemanha, com mais de 155 mil associados,
sendo a maior associação tecno-científica da Europa.

DWIH | CENTRO ALEMÃO DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO
SÃO PAULO

O DWIH São Paulo promove não só a visibilidade dos
locais de inovação alemães no Brasil, assim como a
sinergia e troca entre instituições de ambos países –
especialmente em São Paulo, o maior centro brasileiro
de pesquisa e de empresas alemãs fora da Alemanha.

› Profissionais que queiram desenvolver
suas habilidades em inovação industrial, e
traduzir essas competências em vantagem
competitiva para suas organizações;

› Executivos impactados pela digitalização
industrial;

› Líderes que queiram ajudar suas empresas
a se tornarem mais ágeis e eficientes.

ESTE PROGRAMA FOI FEITO PARA:

INÍCIO:
Fevereiro/2020

INVESTIMENTO*:
1º Lote: R$16.000,00
2º Lote: R$17.000,00

3º Lote: R$ 17.500,00

PRAZOS PARA INSCRIÇÃO:
1º Lote: 20/12/2019
2º Lote: 24/01/2020
3º Lote: 07/02/2020 

*Inclui as fases do programa em Berlin, São 
José dos Campos e São Paulo. Em Berlin 

estão inclusos também as visitas guiadas, 
coffee break e almoços. Não estão inclusos 

passagens e hospedagem.    

CONTATO:
Bruno Zarpellon

Diretor de Inovação e Tecnologia da 
Câmara Brasil-Alemanha

+55 11 5187-5221
bruno.zarpellon@ahkbrasil.com

Oferecido por: 


