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Convite 

Registre-se hoje – gratuitamente! 
www.ethercat.org/2020/brasil

Patrocinado por:

Por que seminários online ao vivo?
n  Oferecemos duas datas em que apresentamos a tecnologia 

EtherCAT e respondemos às suas perguntas. 
Escolha data certa para você.

n  A apresentação será realizada em inglês e traduzida ao vivo 
para o português.

Por que EtherCAT?
n  EtherCAT (Ethernet for Control Automation 

Technology) é a solução mais rápida em Ethernet 
Industrial. Proporciona um alto desempenho, com  
flexibilidade e ótimo custo benefício. 

Quem poderá participar?
n  Profissionais do ramo de automação ou que se 

interessem por redes industrias e suas vantagens 
e aplicações.

Por que participar?
n   Aprenda sobre os benefícios e desafios 

da Ethernet industrial. 

n   Explore e compreenda a tecnologia EtherCAT.

n   Converse online com especialistas EtherCAT e veja como ele 
pode melhorar sua aplicação. 

n   Conheça o futuro do EtherCAT através de desempenho gigabit 
e da integração de diversas tecnologias de comunicação.

n   Descubra como EtherCAT pode gerar desempenho e  
vantagem competitiva.

Sobre o ETG
n  EtherCAT Technology Group (ETG) – A maior 

organização mundial de Ethernet industrial e Fieldbus, com 
mais de 5800 empresas membros em cerca de 67 países que 
apoiam a tecnologia EtherCAT!

Escolha a melhor data:
Quarta feira, 9 Setembro 2020 
Segunda-feira, 14 Setembro 2020 

BRASIL

http://www.ethercat.org/2020/brasil


www.beckhoff.com.br

ProgramaOradores Patrocinador

9 Setembro 2020

14 Setembro 2020 

Crise é hora de inovar, ganhe mercado com EtherCAT!
 
n   Por que o Fieldbus é tão importante?
 
n   Os desafios do uso da Ethernet como rede de comunicação  

n EtherCAT, o Fieldbus Ethernet
 Princípio de Funcionamento

n Como ganhar mercado com EtherCAT 
 Melhor qualidade
 Mais eficiência e rendimento
 Solução de problemas simplificada 
 Custos mais baixos

n Resumo
 

n Perguntas e respostas
 Via chat online

Organizador:

Beckhoff desenvolve e comercializa sistemas de tecnologia em 
automação e está presente em mais de 75 países ao redor do 
mundo. No Brasil sua filial, em Santo André – SP, disponibiliza 
toda essa tecnologia para todos os segmentos através de sua 
ampla variedade de produtos em PCs Industriais, Painéis de 
Operação, sistemas de E/S abertos e flexíveis, tecnologia de 
acionamento, software de controle e a rede EtherCAT – Eth-
ernet para o chão de fábrica determinística e de altíssimo 
desempenho. Conta ainda com um centro de treinamento, 
departamentos de suporte e service e mais 03 escritórios de 
vendas e suporte técnico, nas regiões do interior de São Paulo 
(Campinas), Santa Catarina (Joinville) e Rio Grande do Sul 
(Novo Hamburgo).

Registre-se hoje – gratuitamente! 
www.ethercat.org/2020/brasil

Escolha a melhor data:

Palestrante:  
Martin Rostan
Diretor Executivo  
e Especialista em Ethernet  
EtherCAT Technology Group, matriz

Início do seminário :  10h00 horário de Brasília (UTC-3) 
Fim do seminário:      11h30   horário de Brasília (UTC-3)  

Após a apresentação, as dúvidas serão respondidas ao vivo.
A apresentação será realizada em inglês e traduzida ao vivo 
para o português.

Palestrante local (tradutor):  
Paulo Guth
Engenheiro de Vendas América do Sul  
Beckhoff Automação Brasil

Moderador:  
Marcos Giorjiani 
Diretor Geral
Beckhoff Automação Brasil

http://www.beckhoff.com.br
http://www.ethercat.org/2020/brasil

