Evento inédito vai debater o futuro da Indústria da Construção
Smart.Con será primeira conferência brasileira com foco em tecnologia e inovação para
setores de Engenharia, Infraestrutura, Real Estate e Rental
A edição de lançamento da Smart.Con, que acontece entre os dias 06 e 07 de julho, será
uma plataforma pioneira de disseminação de conhecimento, novas tecnologias,
inovação e geração de negócios para profissionais de toda cadeia da Indústria da
Construção. Além da participação de empresas inovadoras e startups com produtos e
serviços diferenciados, o evento também abrigará uma extensa grade de palestras
dividida em quatro pilares (Engenharia, Infraestrutura, Real Estate, e Rental) de
conteúdo altamente qualificado. A Smart.Con, que já está com inscrições abertas, é
organizada pela Messe Muenchen do Brasil, em parceria com a Sobratema (Associação
Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração), e conta com o Grupo AIZ como
Patrocinador Diamante.
De acordo com Rolf Pickert, CEO da Messe Muenchen do Brasil, inovação e tecnologia
trazem maior produtividade, segurança e qualidade nas obras, e a Smart.Con tem o
propósito de mostrar o que existe de mais atual em relação tendências e novidades para
o setor da construção.
“Nossa grande missão é, em um futuro próximo, sermos a plataforma da América Latina
para disseminar inovação, tendências e boas práticas para construtoras, escritórios de
engenharia, prestadores de serviços, startups e outros agentes envolvidos nessa
importante cadeia de negócios. Queremos mostrar ao visitante que vale a pena investir,
pois o retorno é garantido de várias formas”, revela o executivo
Já para o engenheiro Afonso Mamede, presidente da Sobratema, o conceito inovador
da Smart.Con possibilita apresentar, de forma dinâmica e abrangente, as tecnologias e
as tendências dos pilares Engenharia, Infraestrutura, Real Estate e Rental, com o intuito
de levar para os internautas e para os participantes presentes o que existe de mais
moderno e avançado no universo da construção e de oferecer um ambiente ímpar para
disseminação de conhecimento e interação entre os inúmeros atores da cadeia
produtiva.
“Na última década, temos visto a chegada cada vez mais rápida ao mercado de novas
tecnologias, aumentando a produtividade e segurança da operação, reduzindo custos,
estabelecendo práticas de governança corporativa, valorizando ações em torno da
preservação ambiental e do bem-estar social e, como consequência, ampliando a
rentabilidade das empresas. Ao resultar em tantos benefícios, a adoção de inovações
tecnológicas deve ser sempre estimulada como uma prática fundamental de nosso setor.
Por isso, a importância deste evento, que preconiza, justamente, promover essa
implementação e fomentar o desenvolvimento de todas as cadeias produtivas. Serão
dois dias intensos de informações, relacionamento e negócios”, ressalta.
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“Com uma programação de qualidade, e com grandes nomes da indústria discutindo
sobre a aplicação de novas tecnologias no setor, tenho plena convicção que evento será
um sucesso”, afirma o CEO da Messe Muenchen do Brasil.
Programação – A programação completa está disponível no site do evento. Ao longo
dos dois dias haverá palestras simultâneas com foco nos quatro pilares já mencionados
acima. “Serão mais de 30 sessões simultâneas realizadas durante todo o evento, entre
apresentações de cases de sucesso e painéis de debate. No total, mais de 60 palestrantes
compartilharão seus conhecimentos durante os dois dias de evento”, explica Rolf Pickert.
Para Engenharia serão apresentadas novas tecnologias focadas na engenharia
inteligente, pensando na transformação digital desde a fase de projeto até a operação
de empreendimentos. Destinado a profissionais das áreas de Engenharia, Projetos,
Operações, Novos Negócios, entre outras, de empresas públicas e privadas.
Já para Infraestrutura os participantes poderão acompanhar temas como soluções
inteligentes para otimizar prazos, custos, segurança e eficiência no setor de construção
pesada.
Em Real Estate os profissionais terão a oportunidade de vivenciar uma nova forma de
olhar a construção com perfil imobiliário, focada em novas demandas e possibilidade
que têm sido criadas por meio da transformação digital.
E em Rental, serão debatidos temas com foco no uso da locação como ferramenta
estratégica para acessar as mais novas tecnologias de forma flexível, o que aumenta a
rentabilidade de projetos.
Lembrando que as inscrições para assistir e participar do programa de conteúdo da
Smart.Con já podem ser feitas no site oficial do evento, e os participantes poderão
assistir e interagir com todo o conteúdo de maneira presencial ou online.
Saiba mais sobre a Smart.Con em www.exposmartcon.com.br
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Sobre a Messe Muenchen do Brasil
A Messe München é uma das maiores empresas de feiras de negócios do mundo e
operadora dos principais centros de convenções e exposições de Munique na Alemanha.
Há mais de 5 décadas conectando pessoas em todo o globo, o portfólio conta com mais
Parceiro Institucional

Organização

de 200 eventos na Alemanha, China, Índia, Rússia, Turquia, África do Sul, Nigéria, Vietnã,
Irã e Brasil, além de ter representação em aproximadamente 70 países.
Como parte da estratégia de expansão internacional, em 2017 foi fundada a subsidiária
Messe Muenchen do Brasil com o propósito de trazer para o mercado nacional os níveis
de excelência e inovação estabelecidos na sede da Alemanha e apoiar o
desenvolvimento de feiras de negócios em uma direção especializada e
internacionalizada.
Sobre a Sobratema
A Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração - Sobratema atua há
mais de 30 anos na geração de negócios e no desenvolvimento dos setores da
construção, mineração, rental, agronegócio e sustentabilidade do meio ambiente. Com
mais de 600 associados, os programas da entidade contemplam diferente aspectos
desses segmentos, incluindo a disseminação de conteúdo qualificado e inédito sobre o
mercado, a divulgação de conhecimento técnico e tecnológico, a interação entre os
profissionais do setor, o oferecimento de ferramentas estratégicas usadas nesses
segmentos, o intercâmbio com tecnologias inovadoras internacionais e a capacitação e
certificação profissional.
Serviço
Smart.Con Construction of Tomorrow Technology and Innovation
Data: 06 a 07 de julho de 2021
Horário: das 10h30 às 18h
Para mais informações: Acesse aqui
Redes Sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn
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