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Apresentação

Reserve a sua agenda e traga a sua equipe para se juntar a nós e aos mais importantes líderes do mercado nacional e internacional
de energia no 12º FÓRUM LATINO-AMERICANO DE SMART GRID, que acontecerá nos dias 23 e 24 de setembro de 2019, no Centro
de Convenções Frei Caneca em São Paulo, Brasil.
O tema da edição de 2019 será “A rápida aceleração da digitalização das redes de distribuição e seus impactos nas empresas, nas
tarifas e consumidores”.
A nossa Conferencia Internacional e Exposição atinge em 2019 a sua 12ª Edição e há mais de onze anos já faz parte do circuito mundial
de Fóruns de articulação sobre o tema. A edição anterior contou com a presença de 41 palestrantes brasileiros, 3 internacionais, 28
entidades apoiadoras, 7 empresas patrocinadoras., além de mais de 400 participantes na Conferencia e Exposição.
Com uma perspectiva orientada para negócios objetiva a implantação de tecnologias de forma sustentável, considerando os aspectos
técnicos, econômicos, ambientais, políticos, legais e sociais, focando nos próximos passos necessários, em vez de apenas reportar
conquistas já alcançadas. As nossas Conferências sempre acabam fornecendo orientação aos governos, reguladores, empresas de
energia e outras partes interessadas sobre os próximos passos necessários para a modernização dos serviços de energia na região.
Nesta edição, em especial, esperamos contar com sua destacada presença e patrocínio para que seja possível reunir o maior
número de profissionais e empresas interessadas no avanço da agenda proposta pelo Fórum, focando especialmente aqueles relacionados
ao serviço de energia alavancando as cidades inteligentes.
Temas como Digitalização (Medição, Automação e Os novos Clientes e suas plataformas Digitais), Inteligência (IA - Inteligência Artificial
e suas aplicações em energia, Analitics e Big Data e Blockchain e novos meios de pagamento), Conectividade (IoT, Plataformas e usos
de redes múltiplas e Cybersecurity) e Flexibilidade (Integração de Renováveis e Geração Distribuída, Tarifas Inteligentes, resposta à
demanda e novos serviços embarcados aos clientes e Armazenamento de Energia e outras ferramentas de gestão da carga em tempo
real), serão abordados na Conferencia e Exposição.
Atenciosamente,

Cyro Vicente Boccuzzi

Julio M. Rodrigues
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Temas Centrais

1. Digitalização
a. Medição
b. Automação
c. Os novos Clientes e suas plataformas Digitais

2. Inteligência
a. IA - Inteligência Artificial e suas aplicações em energia
b. Analitics e Big Data
c. Blockchain e novos meios de pagamento

3. Conectividade
a. IoT
b. Plataformas e usos de redes múltiplas
c. Cybersecurity

4. Flexibilidade
a. Integração de Renováveis e Geração Distribuída
b.Tarifas Inteligentes, resposta à demanda e novos serviços embarcados aos clientes
c. Armazenamento de Energia e outras ferramentas de gestão da carga em tempo real
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Retrospectiva

O Forum Latino Americano de Smart Grid foi organizado em 2008 e tem liderado discussões, disseminação e viabilidade de Smart
Grids na América Latina. Neste processo, o Fórum é responsável pela organização pioneira da Conferência Internacional e Expo em
2008, realizando sua décima segunda edição em 2019. A Conferência faz parte do circuito mundial de eventos sobre o assunto. A
missão do Fórum é proporcionar a troca aberta, periódica e sistemática de informações, visando:
• Implementar um conjunto inovador de tecnologias;
• Reinventar a infraestrutura da indústria para apoiar a inovação;
• Construir e comunicar a visão para catalisar a transformação.
O Forum Latino Americano de Smart Grid conta com uma adesão massiva de profissionais de energia na região e visa alinhar agentes
públicos e privados em torno de uma visão compartilhada. A visão de um sistema elétrico que integra a infraestrutura, os processos, os
componentes, a informação e a estrutura do mercado, de tal forma que a energia possa ser gerada, distribuída e consumida de maneira
mais eficiente e econômica; permitindo um sistema de energia que seja mais resiliente, seguro e confiável. O principal objetivo do
Fórum é monitorar o progresso tecnológico global em redes inteligentes, sintetizar resultados e articular ações para alcançar a
visão proposta, visando criar condições para a implementação de tecnologias que melhorem as condições de vida da sociedade
em geral e contribuam efetivamente para a meio Ambiente. Essa articulação envolve a mobilização de provedores de soluções,
empresas de energia, agentes reguladores e políticas governamentais, agentes financeiros, consumidores e sociedade em geral.
O Forum Latino Americano de Smart Grid é uma iniciativa independente e permanente que debate e propõe a modernização de
redes e serviços de energia em colaboração com outras iniciativas similares no mundo.
Com uma perspectiva orientada para negócios objetiva a implantação de tecnologias de forma sustentável, considerando os aspectos
técnicos, econômicos, ambientais, políticos, legais e sociais, focando nos próximos passos necessários, em vez de apenas
reportar conquistas já alcançadas.
As Conferências sempre acabam fornecendo orientação aos governos, reguladores, empresas de energia e outras partes interessadas
sobre os próximos passos necessários para a modernização dos serviços de energia na região.
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Público Alvo
O público do SMART GRID FÓRUM - 12º Fórum Latino-Americano de Smart Grid engloba 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

Perfil das Expositoras e Patrocinadoras

- Fabricantes de Produtos
- Prestadores de Serviços
- Construtoras
- Consórcios
- Instituições Financeiras

- Empresas de Energia Elétrica
- Empresas de Informática
- Consultoria
- Centros de P&D
- Outros
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Empresas Patrocinadoras de Eventos da RPM
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Organizadoras
ECOee é uma empresa independente de consultoria em engenharia e energia, fundada em 2007, com foco em gestão e tecnologia,
apoiando clientes em três mercados principais:
. Empresas de Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia e associações setoriais de energia;
. Grandes consumidores de energia;
. Inovação, serviços e empresas de energia de tecnologia avançada.
A RPM Brasil é empreendedora, promotora e organizadora de eventos nos segmentos de infra-estrutura urbana, energia e tecnologia
há 30 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 Master .................................................................................................................................................. 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.

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 23 e 24 de setembro de 2019), 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 porta-banners) 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 23 de setembro de 2019), 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 porta-banners) 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).

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 Diamond - (stands de nºs 1 ou 2) ......................................................................................................... R$ 40.000,00









Stand de 24,00 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;
Convite Eletrônico para a Exposição.

Patrocínio Platinum - (stands de nºs 3 a 7) ............................................................................................................ R$ 30.000,00








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 Gold - (stands de nºs 8 a 9) .................................................................................................................. R$ 20.000,00







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 Silver - (stands de nºs 10 a 12) ........................................................................................................... R$ 15.000,00







Stand de 9,00 m2 para apresentação de produtos/serviços, incluindo montagem básica;
Inscrição completa para 2 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 13 a 15) .......................................................................................................... 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;
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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