PROGRAMAÇÃO
8h30 - 9h

RECEPÇÃO

9h - 9h05

ABERTURA E BOAS VINDAS - SWEDCHAM E GS1 BRASIL
Jonas Lindström - Diretor Executivo da Swedcham Brasil
Felipe Christiansen - Coordenador do Comitê de Inovação e Sustentabilidade
da Swedcham Brasil
Frederico Bellini - Gerente de Marketing e Sustentabilidade da GS1 Brasil

9h05 - 9h20

SUSTENTABILIDADE E AUTOMAÇÃO
Estratégia em sustentabilidade da GS1 Brasil
Como a GS1 Brasil elaborou sua proposta de valor em sustentabilidade, com
foco no seu core business - a automação, com o objetivo de gerar valor aos
seus stakeholders, apoiar iniciativas em sustentabilidade e atender aos ODS
(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).
Herbert Kanashiro - Analista de Sustentabilidade da GS1 Brasil

9h20 - 10h

ENFRENTAR A REVOLUÇÃO DE HOJE: COMO OS PADRÕES GS1
PERMITEM A INDÚSTRIA 4.0
MISSÃO TÉCNICA GS1 - ALEMANHA
A implementação da Indústria 4.0 apresenta desafios que podem ser
equacionados com uso de padrões GS1. Veremos como eles podem ser
aplicados aos principais processos industriais.
Para apoiar a aquisição de conhecimentos, a GS1 Brasil está organizando uma
Missão de Inovação, de 9 a 17 junho, à feira de Tecnologias de
InformaçãoCeBIT, que acontece em Hannover, intercalada por visitas como
o KnowledgeCenter da GS1 Alemanha, o Centro de Inovação da DHL, e outros
locais.
Roberto Matsubayashi - Diretor de Tecnologia da GS1 Brasil

10h -10h10

INTERVALO

10h10 - 10h30

INDICADORES DA AUTOMAÇÃO NO BRASIL
A área de Pesquisa e Desenvolvimento da GS1 Brasil produz frequentemente
estudos, pesquisas e documentos que analisam tendências de mercado com o
objetivo de promover o conhecimento e auxiliar na melhor tomada de decisão
da comunidade brasileira de negócios – Neste dia será feita a apresentação do
estudo sobre a utilização da automação na indústria e a adoção de tecnologia
para consumidores.
Carolina Fernandes - Analista de Inteligência de Mercado, Pesquisa e
Desenvolvimento da GS1 Brasil

10h30 - 11h25

VISITA AO CIT (CENTRO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA)
O Centro de Inovação e Tecnologia da GS1 é um espaço interativo com
demonstrações práticas da Indústria 4.0 aplicadas a processos produtivos,
cadeia de suprimentos e varejo.
Esta será uma grande oportunidade de conhecer soluções já presentes no
mercado e se conectar com provedores de tecnologias em um dos centros mais
modernos do mundo!

11h25 - 11h30

CONSIDERAÇÕES FINAIS E AGRADECIMENTOS

