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Apresentação
Temos a grata satisfação de anunciar e convidar a todos os players do mercado nacional e internacional a participarem e comemorarem
conosco a 10ª edição do Fórum Latino-Americano de Smart Grid, que acontecerá nos dias 28 e 29 de novembro de 2017, no
Centro de Convenções Fei Caneca em São Paulo, Brasil.
Por tratar-se de edição comemorativa inédita em escala mundial, pois somente aqui na América Latina estaremos completando o
10º evento realizado ininterruptamente desde 2008, estaremos promovendo e realizando, simultaneamente, o FÓRUM MUNDIAL
SMART GRID/2017 (SMART GRID WORLD SUMMIT/2017), onde iremos congraçar todas as entidades de articulação para a
implantação de redes inteligentes nas várias regiões do mundo.
O tema da edição de 2017 será “AS EMPRESAS DE ENERGIA DO FUTURO: OS NOVOS MODELOS DE MERCADO E
REGULAÇÃO PARA A TRANSIÇÃO TECNOLÓGICA VISANDO A INTEGRAÇÃO DE RECURSOS DISTRIBUÍDOS DE ENERGIA
EM ESCALA CRESCENTE”.
Os principais agentes e grupos interessados da região já participaram de edições anteriores do Fórum, mas especialmente nesta
edição, estaremos trabalhando de forma integrada para que consigamos reunir o maior número possível de participações internacionais,
convidando também os respectivos governos, reguladores e comunidades profissionais locais, abrangendo a mais ampla
matriz de interessados possível.
Esperamos contar com sua presença nesta edição comemorativa!.
Atenciosamente

Cyro Vicente Boccuzzi

Julio M. Rodrigues
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Retrospectiva da Edição de 2016
Em outubro de 2016 foi realizada em São Paulo a 9ª edição da

- Na opinião praticamente unânime dos participantes, a

tradicional Conferencia do Fórum Latino-Americano de Smart

anunciada transformação do setor finalmente já chegou, está

Grid. A Conferencia do Fórum congregou profissionais de alto

ocorrendo e será inevitável, rápida e silenciosa;

nível com interesse na área de tecnologia aplicada a serviços

- O uso eficiente de energia em suas várias dimensões

de infraestrutura, cidades, conectividade e energia, e objetivou

tecnológicas foi finalmente abraçado pelos governos da região,

a articulação institucional para influenciar na construção do

alinhando as políticas, esforços e perspectivas locais com a

futuro sustentável de energia na região, juntamente com os líderes

agenda mundial, especialmente no quesito decorrente e

de energia mais experientes e de classe mundial.

relativo à agenda climática;
- O aprimoramento e maior transparência e representatividade

O Fórum Latino-Americano de Smart Grid é uma iniciativa

das tarifas reguladas de energia é a primeira prioridade para

independente e permanente, que debate e propõe a

promover a educação da sociedade sobre as políticas e

modernização das redes e serviços de energia em colaboração

prioridades energéticas dos países;

com outras iniciativas similares existentes no mundo.

- A internet das coisas atropelará qualquer tentativa de
aprimoramento tecnológico sob controle das empresas e dos

Com perspectiva orientada a negócios para a implantação de

reguladores e a integração de energia com outros serviços

tecnologias de forma sustentável, considerando os aspectos

públicos nas cidades será feita em camadas e de forma

técnicos, econômicos, ambientais, políticos, legais e sociais,

oportunista, trazendo como resultado uma vertiginosa, rápida

o Fórum concentra-se sobre os próximos passos necessários,

e não planejada evolução, em razão de ser orquestrada por

com em vez de apenas reportar realizações já atingidas.

um ecossistema estranho ao domínio do setor elétrico.
- Os países devem centrar seus esforços de capacitação na

Mantendo a tradição de ser o evento de melhor produção de

integração e aplicação dessas tecnologias, mais do que na

conteúdo e articulação institucional de uma agenda para o tema, a

simples nacionalização de itens e componentes, pois a

exemplo do que ocorreu nas outras edições, as principais conclusões

velocidade de implantação será impossível de ser

da Conferência deste ano serão objeto de um relatório mais

acompanhada por uma orquestração ordenada de cima para

detalhado. Entretanto, destacam-se a seguir as principais:

baixo.
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Público Alvo
O público do FÓRUM MUNDIAL SMART GRID FÓRUM/2017 e do SMART GRID FÓRUM - 10º Fórum Latino-Amricano de Smart
Grid englobam profissionais e dirigentes dos segmentos abaixo relacionados, principalmente, diretores, gerentes, engenheiros,
arquitetos, administradores públicos, pesquisadores, professores, tecnólogos, técnicos, fornecedores de produtos e profissionais
atuantes nos setores de tecnologia, regulação de serviços públicos, pesquisa & desenvolvimento, sistemas de energia, planejamento,
urbanismo, projetos, financeiro, prestação de serviços, provedores de tecnologias para smart grid, energia elétrica e outros, atuantes
nos segmentos:
- Empresas de GTD de Energia Elétrica
- Empresas de Telecomunicações
- Empresas de TV a Cabo e Similares
- Instituições Financeiras
- Associações de Classe
- ONGs
- Construtoras
- Agências Reguladoras
- Administração Pública

- Seguradoras
- Empresas de Prestação de Serviços
- Fornecedores de Produtos
- Fornecedores de Tecnologias
- Instituições de Ensino e Pesquisa
-

Governo
Fundações de Fomento
Consultorias
Outras

-

Empresas de Energia Elétrica
Empresas de Informática
Consultoria
Centros de P&D
Outros

Perfil das Expositoras e Patrocinadoras
-

Fabricantes de Produtos
Prestadores de Serviços
Construtoras
Consórcios
Instituições Financeiras
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Empresas Patrocinadoras de Eventos da RPM
3M
ABB
ACCENTURE
ADIMARCO
AES ELETROPAULO
ALPER
ALPHA
ALUSA
ARDRY
ARTECHE INAEL
ATOS ORIGIN
AUTRAC
AVR
BAUR
BOREAL
BRHITEC
BURDY
CHARDON
CITÉLUZ
COMGÁS
CONCERT
CONCREMAT
CONNECT
COOPER POWER
CPFL
CPQD
DOW
DRILLMINE
EATON
ECOEE
EKOLED

ELEKTRO
ELOS
EMBRATEL
EMPALUX
EMPREITEIRA PAULISTA
ENERCOM
EXATI
EXATRON
FICAP
FINDER
FINEP
FLYR
G&W
GE
GENERAL CABLE
GONDEN PLUS
HEXAGON
HOLEC
IBM
INAEL
INOVAFOCUS
INOVATEC
INSTRONIC
ITRON
ITS
JEAN MULLER
KANAFLEX
KIT ACESSÓRIOS
KNBS
KPMG
KRJ

LANDIS + GYR
LEAL
LÓGICA
LOJA ELÉTRICA
LUME
LUIMÈRE
MARANGONI
MAUELL
MEDRAL
MICROPRESS
NANSEN
NET PARTNERS
NEXANS
NILED
NMENTORS
NUNES
NOVAKOASIN
OMICRON
ORACLE
ORMAZABAL
ORTENG
OUROLUX
PARADOXE
PEVEDUTO
PEXTRON
PHILIPS
PHOEBUS
POLIERG
PRYSMIAN
RDS BRASIL
REDLINE

RGE
RICHARDS
RIWA
S&C
SAP
SCHNEIDER ELECTRIC
SCHRÉDER
SEL
SICAME
SIEMENS
SIMON LIGHTING
SISGRAPH
SMART GREEN
SYNERGY
TE
TECHNOMASTER
TECNOWATT
TECSYSTEM
TELEFÔNICA/VIVO
TELEMONT IT
THS
TIM/INTELIG
TIVIT
TYCO
UNICOBA
UNISYS
UNIVERSO LED
VENTURE
VIZIMAX
WETZEL
WIMAX
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Organizadoras
A ECOee é uma empresa de consultoria estratégica e empresarial na área de energia, com foco em Gestão e Tecnologia.
A RPM Brasil é empreendedora, promotora e organizadora de eventos nos segmentos de infra-estrutura urbana, energia e tecnologia
há 27 anos, tendo realizado mais de 70 eventos de porte, com congresso e exposição, além de seminários, cursos e outras atividades
ligadas aos setores citados. Entre os mais recentes eventos organizados no setor de infra-estrutura urbana e energia, destacam-se:
. SMART GRID - Fórum Latino-Americano de Smart Grid
. REDES SUBTERRÂNEAS DE ENERGIA ELÉTRICA - Fórm e Exposição
. CENOCON - Exposição e Fórum Internacional sobre Centro de Operação e Controle das Empresas de Energia Elétrica
. CETECMAN - Congresso Técnico sobre Manutenção nas Empresas de Energia Elétrica
. ILUMEXPO - Exposição e Fórum da Gestão de Iluminação Pública
. WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE CABOS ISOLADOS
. CIERTEC - Seminário Internacional sobre Automação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica e Centros de Controle
. ABAR - Congresso Brasileiro de Regulação de Serviços Públicos Concedidos
. CNCC - Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica
. LED - Exposição e Conferência Internacional sobre LED
. AES LATAM CONGRESS - Congresso Latino-Americano de Excelência Operacional e Inovação, patrocinado pela AES Corp.
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Patrocínio sem Stand
Patrocínio Diamond ....................................................................................................................... R$ 50.000,00









Inscrição completa para 15 funcionários da empresa e/ou convidados com acesso ao plenário do evento;
Abertura de espaço para 2 (duas) palestras de 30 minutos cada (em plenário total),
Exibição de clipe institucional (até 3 minutos), de produção da patrocinadora, durante os instervalos do evento;
Colocar 4 banners (1,00 m de larg. x 1,50 de alt.) no recinto da Exposição, confeccionados e custeados pela patrocinadora (incluindo os porta-banners).
Logotipia da empresa em todos os anúncios, pastas dos congressistas e demais peças e no site oficial do evento;
Histórico de até 100 palavras na home-page do evento;
Acesso ao maling do evento;
Inserção de folhetagem nas pastas dos congressistas.

Patrocínio para empresas de GTD................................................................................................ R$ 15.000,00




Inscrição completa para 5 funcionários da empresa com acesso ao plenário do evento;
Logotipia da empresa em todos os anúncios, pastas dos congressistas e demais peças e no site oficial do evento;
Histórico de até 100 palavras na home-page do evento.

Patrocínio Coffee-Breaks ............................................................................................................. R$ 15.000,00
Patrocinar, com exclusividade, todos os 4 coffee-breaks do evento (dias 28 e 29 de novembro de 2017), com direito a ser identificado como tal, inserir folhetos
nas pastas dos congressistas, distribuir folhetagem para os visitantes da exposição e colocar 4 banners de sua produção (1,00m x 1,50m, incluindo os portabanners) para serem distribuídos no recinto dos coffee-breaks e 3 inscrições integrais para o evento. Exclusividade de explorar ações de merchandising no
recinto dos coffee-breaks (área da exposição), com padronização de aventais, bandeirinhas nas mesas, etc.. (os custos de produção do Patrocinador).

Patrocínio Coquetel ...................................................................................................................... R$ 15.000,00
Patrocinar, com exclusividade, o coquetel de boas-vindas do evento (dia 28 de novembro de 2017), com direito a ser identificado como tal, inserir folhetos nas
pastas dos congressistas, distribuir folhetagem para os visitantes da exposição e colocar 4 banners de sua produção (1,00m x 1,50m, incluindo os portabanners) para serem distribuídos no recinto do coquetel e 3 inscrições integrais para o evento. Exclusividade de explorar ações de merchandising no recinto
coquetel (área da exposição) com padronização de aventais, bandeirinhas nas mesas, música ao vivo, etc.. (os custos de produção do Patrocinador).

Patrocínio Fronhas de Cadeiras .................................................................................................. R$ 15.000,00
Patrocinar, com exclusividade, as fronhas nas cadeiras dos congressistas (o custo de confecção das fronhas é por conta da patrocinadora). As fronhas deverão
ser entregues até o dia 20 de novembro de 2017.

Folhetagem ................................................................................................................................... R$

3.000,00

Distribuição de folhetos, confeccionados e custeados pela empresa, incluídos nas pastas dos congressistas, e aos visitantes (preço por folhetagem)

Banner ........................................................................................................................................... R$

3.000,00

Banners (1,00 m de larg. x 1,50 de alt.) no recinto da Exposição, confeccionados e custeados pela empresa (incluindo os porta-banners).
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Patrocínio com Stand
Patrocínio Platinum - (stands de nº 1 e 2) ................................................................................... R$ 35.000,00










Stand de 25,00 m2 para apresentação de produtos/serviços, incluindo montagem básica;
Inscrição completa para 10 funcionários da empresa com acesso ao plenário do evento;
Abertura de espaço para 1 (uma) palestra de 40 minutos (em plenário total),
Logotipia da empresa em todos os anúncios, pastas dos congressistas e demais peças do evento;
Logotipia no site oficial do evento, com link direto para o site da empresa;
Histórico de até 100 palavras na home-page do evento;
Acesso ao maling do evento;
Inserção de folhetagem nas pastas dos congressistas;
Convite Eletrônico para a Exposição.

Patrocínio Gold - (stands de nºs 3 a 7) ......................................................................................... R$ 25.000,00








Stand de 18,00 m2 para apresentação de produtos/serviços, incluindo montagem básica;
Inscrição completa para 5 funcionários da empresa com acesso ao plenário do evento;
Abertura de espaço para 1 (uma) palestra de 20 minutos (em plenário total),
Logotipia da empresa em todos os anúncios, pastas dos congressistas e demais peças do evento;
Logotipia no site oficial do evento, com link direto para o site da empresa;
Histórico de até 100 palavras na home-page do evento;
Convite Eletrônico para a Exposição.

Patrocínio Silver - (stands de nºs 8 a 13) ...................................................................................... R$ 15.000,00







Stand de 12,00 m2 para apresentação de produtos/serviços, incluindo montagem básica;
Inscrição completa para 3 funcionários da empresa com acesso ao plenário do evento;
Logotipia da empresa em todos os anúncios, pastas dos congressistas e demais peças do evento;
Logotipia no site oficial do evento, com link direto para o site da empresa;
Histórico de até 100 palavras na home-page do evento;
Convite Eletrônico para a Exposição.

Patrocínio Bronze - (stands de nºs 14 a 17) ............................................................................. R$ 10.000,00







Stand de 6,00 m2 para apresentação de produtos/serviços, incluindo montagem básica;
Inscrição completa para 1 funcionário da empresa com acesso ao plenário do evento;
Logotipia da empresa em todos os anúncios, pastas dos congressistas e demais peças do evento;
Logotipia no site oficial do evento, com link direto para o site da empresa;
Histórico de até 100 palavras na home-page do evento;
Convite Eletrônico para a Exposição.
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Montagem Básica do Stand
- Piso revestido com carpete instalado sobre o chão.
- Divisórias (2,20m alt. x 1,00m larg.), brancas, em estruturas de alumínio anodizado.
- Testeira com logotipo retroiluminado;
- Iluminação através de arandelas;
- 1 tomada 220v, para o máximo de 500 watts de potência.
- 1 mesa redonda
- 2 cadeiras estofadas.
- 1 balcão de 1,00m x 0,50m
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Planta da Exposição (sujeita a alterações)
A Exposição ocorrerá no mesmo andar que o Fórum. Os estandes serão pré-reservados para os expositores em ordem cronológica
até que sejam confirmados, cancelados, ou que outro expositor se interesse pelo estande ou por um arranjo diferente de estandes
que inclua a área correspondente. A planta é preliminar e sujeita a alterações até o dia do evento.
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