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CONTEXTO

Em uma indústria com processos tecnológicos avançados e interligados, a eficiência

operacional de uma instalação industrial está diretamente relacionada à sua

produtividade e competitividade no longo prazo.

Plantas industriais cada vez mais complexas, equipamentos de grande porte e com alto

potencial de riscos à segurança, saúde e meio ambiente, são parte do nosso dia a dia.

Neste cenário, cada vez mais empresas investem em novas ferramentas, sistemas e

técnicas que auxiliem na inspeção e manutenção periódica dos equipamentos, visando

o aumento da confiabilidade das instalações industriais, em observância a normas,

regulamentos técnicos e boas práticas, contribuindo para a segurança e saúde das

pessoas, a proteção do meio ambiente e a sustentabilidade da indústria.



APRESENTAÇÃO

• Evento promovido pelo IBP, 
ABENDI e ABCM, com apoio da 
ABRACO e FBTS

• Realizada desde 1996, a COTEQ 
aborda em sua programação os 
seguintes temas: Integridade 
e Inspeção de 
Equipamentos, Ensaios Não 
Destrutivos, Corrosão e 
Pintura, Análise 
Experimental de Tensões, 
Comportamento 
Mecânico de Materiais e 
Soldagem

SOBRE A COTEQ



OBJETIVOS

• Contribuir de maneira efetiva para os avanços tecnológicos e 

desenvolvimento da indústria de equipamentos;

• Promover a capacitação técnica dos profissionais;

• Impulsionar o networking;

• Estimular a geração de negócios.

Números da edição anterior

41
Expositores

886
Participantes

206
Trabalhos técnicos

*Números referentes à edição de 2017.



PÚBLICO-ALVO

• Petróleo/Petroquímico

• Químico

• Geração de Energia

• Siderurgia

• Metal-Mecânico

• Naval

• Nuclear

• Aeronáutico

• Automotivo

• Papel e Celulose

• Alimentos e Bebidas

• Prestadores de Serviços 

• Universidades

• Institutos e Centros de 

Pesquisa e Desenvolvimento



SOBRE ESTA EDIÇÃO

TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS:
INTEGRANDO PESSOAS E A INDÚSTRIA BRASILEIRA

Sensores de alta precisão, hardwares e softwares de última geração, o mundo e a indústria já não são mais os

mesmos devido às novas tecnologias frutos da conectividade, eletrônica, automação e inserção gradual da

internet. As instalações industriais agora são capazes de trocar informações sobre a produção para tomar

decisões e realizar ações para balanceamento, facilitando assim a supervisão humana e a eficácia das decisões.

Como resultado do conceito de Indústria 4.0, no futuro bilhões de máquinas, sistemas e sensores em todo o

mundo vão se comunicar entre si e compartilhar informações. Porém, uma indústria 4.0 tem algumas

características que devem ser consideradas - como a interoperabilidade, que é a comunicação entre máquinas,

sistemas, dispositivos e pessoas.

A inteligência em nível humano, é o ápice da inteligência artificial e catalisadora de todas as outras fontes de

inovação. Profissionais qualificados e capacitados com as mais recentes técnicas e boas práticas do mercado são

a chave para o contínuo avanço da tecnologia de equipamentos.

A COTEQ - Conferência sobre Tecnologia de Equipamentos trará ao mercado a oportunidade

de desenvolver e debater as tecnologias voltadas para maior segurança e eficiência

operacionais, conectando os diversos atores que interagem com a indústria brasileira, em

seus mais diversos segmentos.



POSICIONE SUA MARCA 

ESTRATEGICAMENTE 

NO EVENTO QUE 

ABORDA AS SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICAS 

CAPAZES DE AMPLIAR 

A VIDA ÚTIL DOS 

EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS



OPORTUNIDADES DE PATROCÍNIO

• Venha descobrir como avança a

tecnologia de equipamentos, focada

na integridade das instalações

industriais.

• Conheça novas técnicas e boas

práticas do mercado e como os

novos profissionais do setor estão se

preparando para esse cenário.

Patrocínio Ouro

Patrocínio Praza

Patrocínio Bronze

R$ 50.000,00

R$ 35.000,00

R$ 20.000,00



•  08 inscrições no Congresso

• Estande básico de 9m2 na área de exposição 

•  Direito a apresentação de cases nos Business Sessions

• Logomarca no site oficial do evento **

• Logomarca nos e-mails marketing de divulgação *|**

• Logomarca no fundo de palco do auditório principal **

• Logomarca no fundo de palco das salas de trabalhos técnicos

• Logomarca no Programa Final impresso **

• Logomarca na entrada principal **

• Direito de uso da marca para comunicar o patrocínio ao 

evento

• Menção do patrocínio no discurso de abertura do evento

• Menção ao patrocínio nas redes sociais 

• Anúncio no Programa Final impresso - página inteira

• Divulgação de vídeo institucional de 30'' durante a abertura

PATROCÍNIO OURO – R$ 50.000,00

* Propriedade válida para as peças produzidas após a adesão da empresa
** Logomarcamarca aplicada no espaço destinado a patrocinadores em proporção equivalente a sua 
categoria



* Propriedade válida para as peças produzidas após a adesão da empresa
** Logomarcamarca aplicada no espaço destinado a patrocinadores em proporção equivalente a sua 
categoria

PATROCÍNIO PRATA – R$ 35.000,00   

• 05 inscrições no Congresso

• Direito a apresentação de case nos Business sessions

• Logomarca no site oficial do evento **

• Logomarca nos e-mails marketing de divulgação *|**

• Direito de uso da marca para comunicar o patrocínio ao evento

• Logomarca no fundo de palco do auditório principal **

• Logomarca no Programa Final impresso **

• Logomarca na entrada principal **

• Menção do patrocínio no discurso de abertura do evento

• Anúncio no Programa Final impresso - meia página

• Logomarca na área do coffee break



* Propriedade válida para as peças produzidas após a adesão da empresa
** Logomarcamarca aplicada no espaço destinado a patrocinadores em proporção equivalente a sua 
categoria

PATROCÍNIO BRONZE – R$ 20.000,00

• 3 inscrições no Congresso

• Logomarca no site oficial do evento **

• Logomarca nos e-mails marketing de divulgação *|**

• Logomarca no fundo de palco do auditório principal **

• Logomarca no Programa Final impresso  **

• Logomarca na entrada principal **

• Logomarca aplicada no totem de carregadores de celular

• Direito de uso da marca para comunicar o patrocínio ao evento

• Menção do patrocínio no discurso de abertura do evento



O EVENTO É UMA 

EXCELENTE

OPORTUNIDADE PARA 

EXPOR SEUS PRODUTOS

E SERVIÇOS PARA

UM PÚBLICO 

DIFERENCIADO



EXPOSIÇÃO

Área Livre - Exposição - m2

Área Livre – Montagem Básica

Área Livre + Montagem Especial

R$ 750,00

R$ 1.045,00

R$ 1.090,00







adriene.kfuri@ibp.org.br

dione.oliveira@ibp.org.br

nelson.silva@ibp.org.br

Tel.: (21) 2112-9079 | 2112-9080 | 2112-9078


