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Prefácio

A digitalização da economia, da sociedade e da rotina 
diária das pessoas está a todo vapor. Pessoas em todas 
as partes do mundo estão se engajando em 
discussões sobre como será o trabalho no futuro e 
se as oportunidades superarão os riscos nesse novo 
plano. O que é certo é que o trabalho humano 
continuará sendo um fator essencial para a 
competitividade global, apesar das estratégias de 
automação. A qualidade do design do trabalho 
humano ao utilizar todas as oportunidades 
apresentadas pela digitalização é o que realmente irá 
determinar o futuro da competitividade e, portanto, o 
futuro das empresas.

A Associação MTM da Alemanha é a organização 
industrial líder em projetar formas de trabalho 
produtivas e saudáveis. A Associação apoia as suas 
empresas associadas durante esse processo de mudança 
disponibilizando os padrões necessários e mundialmente 
aceitos para o planejamento do trabalho humano - que 
são constantemente aprimorados. Isso também inclui a 
distribuição de conhecimento sobre o atual estado 
tecnológico do mercado, as estratégias mais efetivas e 
os exemplos das melhores práticas.

Não há tempo a perder para as empresas que desejam 
aproveitar as oportunidades apresentadas pela 
digitalização: Elas precisam estar inteiramente 
informadas. A Conferência da MTM Alemã 2017 que 
ocorrerá no dia 26 de Outubro com o seu lema:
„ trabalhe. de forma inteligente. agora. 
– Organizando a Transformação Digital para
as Pessoas!“ - irá lhe dar a oportunidade de
conhecer alguns pioneiros de destaque nessa área.
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Knuth Jasker

Diretor Executivo,

Associação MTM da 
Alemanha, Hamburg

Nós convidamos especialistas de diferentes sindicatos, 
associações e instituições científicas para focar suas 
apresentações nos seguintes tópicos, entre outros 
assuntos:

 Da Engenharia Industrial para a Ciência de Dados 
Trabalho e Qualificações 4.0 - muita preocupação para 
nada ou um novo desafio em potencial?
Velociade é Crucial - como p. e m. empresas podem se 
garantir para que não percam vantagens competitivas
 Pessoas no Mundo de Trabalho 4.0 - são elas sujeito 
ou objeto da transformação digital?
Os Vencedores São Óbvios desde o início - durante o 
processo de transformação digital também

A Conferência da MTM também providencia muitas 
oportunidades para uma troca de idéias técnicas e 
"networking" entre empresas além do programa de 
palestras - também oferecendo vislumbres interessantes 
sobre as tendências atuais do mundo de trabalho na 
área de exibição técnica de suporte. Eu também 
gostaria de convida-lo para essa parte do evento.

Eu aguardo ansiosamente a oportunidade de recebê-
los em Stuttgart. 
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a partir das  
19 hs

Confraternização geral
Restaurante La Commedia (mais informações 
na pagína 12)

Thursday, 26 October 2017

Admissão e distribuição dos
documentos da conferência

9 hs Boas vindas e as últimas notícias da 
Associação MTM

Knuth Jasker - Diretor Executivo
A , Hamburg

9:15 hs Digitalização na Produção -
Engenharia Industrial vira Ciência 
de Dados Industriais

Mundo de Trabalho 4.0 - as novas condições      
gerais para a engenharia industrial
De estatísticas descritivas para o aprendizado 
de máquinas
Tarefas futuras para o engenheiro industrial

Prof. Jochen Deuse
Chefe do Instituto de Sistemas de Produção 
(IPS), Universidade Técnica de Dortmund, 
Dortmund

Programação

Quarta-feira, 25 de Outubro 2017

a partir das  
8 hs
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10 hs  Indústria 4.0 - As Pessoas são Vitimas 
ou Criadoras da Transformação Digital?

 Por quê os trabalhadores industriais habilidosos não 
são os grandes perdedores da digitalização
   Quais oportunidades de inovação a Alemanha está 
perdendo hoje
  …e como esse potencial de inovação pode ser ativado

Prof. Dr. Sabine Pfeiffer
Chefe do Departamento de Sociologia, 
Universidade de Hohenheim, Stuttgart

10:45 hs                       Coffe break e visita à   
exposição técnica

11:15 hs    Trabalho e Qualificações na Indústria 4.0:
Muita preocupação para nada ou um 

novo desafio em potencial?

Conceitos de qualificação importantes para uma 
produção mais inteligente    
Organização de trabalho, condições de trabalho e 
requerimentos de qualificação nos diferentes níveis 
de recursos humanos
Campos de atividade para conselhos de trabalho e 
sindicatos como resultado da Indústria 4.0

Dr. Norbert Malanowski
Consultor Sênior para Políticas de Inovação - 
Estratégias de Inovação, Internacionalização, 
Centro de Tecnologia VDI GmbH, Düsseldorf
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Tarde Planejamento e Aprendizado - 
pessoas dentro do processo da 
Transformação Digital

Uma mudança de perspectiva: Pessoas como o 
sujeito e não o objeto do planejamento do trabalho 
      Know-how: Combinando perspectivas alvo para 
funcionários e empresas o máximo possível

Dr. Detlef Gerst
Chefe do departamento do "Trabalho 
do Futuro", IG Metall, Frankfurt

12:45 hs    Pausa para o almoço e visita a 
exibição técnica

13:45 hs    Prêmios

14:15 hs    A estratégia faz a diferença - como as 
pequenas e médias empresas podem utilizar a 
Digitalização para os seus próprios propósitos

Oportunidades e desafios para p. e m. empresas, 
estratégias de Digitalização: modelos de negócios 
recentemente concebidos
  Fábrica inteligente vs produto inteligente

Kai Schweppe
Chefe do Departamento de Política do 
Trabalho, Südwestmetall, Stuttgart

15 hs Coffee break e visita à exibição 
técnica

Programação
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15:15 hs   "(H)appy Factory":
10 regras de ouro para utilizar 
aplicativos mobile a fim de beneficiar a 
cadeia produtiva, empresa e funcionários

 A revolução digital usando o exemplo dos aplicativos 
mobile - e como transforma-la em uma revolução 
empresarial em vez de uma falha de alto custo        

 Métodos digitais requerem uma estratégia mobile 
bem concebida e viável a longo prazo
 Sensibilidade, transparência e muita informação: 
tendo isso as coisas funcionam bem para as pessoas

Dr. Hubert Weid
Parceiro Administrativo, 
mobivention GmbH, Köln

16 hs Os Vencedores São Óbvios desde o 
Início - os Perdedores Também

Ninguém pode impedir o nosso sucesso - exceto nós 
mesmos 
A forma como você administra define quem você é
A rota ideal para o sucesso - motivação intrínseca. 
Aqueles que querem administrar outras pessoas 
devem saber administrar a si mesmos antes

Dr. Dieter Lange 
Treinamentos - Consultoria - Coaching

16:45 hs         Resumo e Panorama         

                  Knuth Jasker
Diretor Executivo
Associação MTM da Alemanha, Hamburg

17 hs Fim da Conferência
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Prof. Jochen Deuse
Chefe do Instituto de Sistemas de 
Produção (IPS), Universidade Técnica de 
Dortmund, Dortmund

Dr. Detlef Gerst 
Chefe do Departamento do "Futuro do 
Trabalho", IG Metall, Frankfurt 

Knuth Jasker
Diretor Executivo, 
Associação MTM da Alemanha, Hamburg

Dr. Dieter Lange 
Treinamento - Consultoria - Coaching

Dr. Norbert Malanowski 
Consultor Sênior para Políticas de 
Inovação - Estratégias de Inovação, 
Internacionalização, Centro de Tecnologia 
VDI GmbH, Düsseldorf

Palestrantes
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Dr. Hubert Weid 
Parceiro Administrativo, 
mobivention GmbH, 
Köln

Kai Schweppe 
Chefe do Departamento de 
Política de Trabalho, 
Südwestmetall, Stuttgart

Prof. Dr. Sabine Pfeiffer
Chefe do Departamento de 
Sociologia, Universidade de 
Hohenheim, Stuttgart
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Hotéis recomendados

Há quartos disponíveis nos seguintes hotéis no dia 25 de 
Outubro de 2017 para aqueles que forem participar da 
Conferência da MTM Alemã.
Por favor, reserve e pague por sua própria estadia. 
Lembre-se de mencionar o nome "MTM" quando estiver 
solicitando os quartos.

   MARITIM Hotel Stuttgart 
Seidenstraße 34, 70147 Stuttgart 
Phone: +49 711 942-1123 | Fax: +49 711 942-1001 
Email: meeting.stu@maritim.de 
B&B in single room: 151,00 Euro

  Motel One Stuttgart-Hauptbahnhof1 
Lautenschlagerstraße 14, 70173 Stuttgart 
Phone: +49 711 300209-0 | Fax: +49 711 300209-10 
Email: stuttgart-hauptbahnhof@motel-one.com 
B&B in single room: 88,50 Euro

  Novum Hotel Rieker 
Friedrichstr. 3, 70174 Stuttgart 
Phone: +49 711 229 65 80 | Fax.: +49 711 293 89 4 
Email: rieker@novum-hotels.de 
B&B in single room: 99,00 Euro

  Rega Hotel City Center 
Ludwigstraße 18-20, 70176 Stuttgart 
Phone: +49 711 619 34-0 | Fax: +49 711 619 34-77 
Email: info@rega-hotel.de 
B&B in single room: 105,00 Euro

1  Para fazer uma reserva por favor preencha o formulário 
de acompanhamento 

(disponível no site: www.dmtm.com/termine), e o 
envie via e-mail ou fax para o hotel
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Caminhos  para o Ristorante La Cammedia

 De carro: 
local para estacionar na rua Theodor-Heuss-Straße, 
acesso através da rua Kienestraße
estacionamento Hofdienergarage na rua Schloßstraße
estacionamento na rua Kronprinzenstraße

 Através do transporte público: 
O Ristorante fica a 1,5 km da principal estação 
de trem de Stuttgart. A estação de trem da linha 
S mais próxima é a "Stadtmitte". De lá você irá 
chegar no destino em 200 m.

   Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle 
Berliner Platz 1-3 (entrada através do estacionamento 
subterrâneo na rua Holzgartenstraße), 70174 Stuttgart

 Ristorante La Commedia 
Büchsenstraße 26, 70174 Stuttgart

S-Bahn P  Parkplatz

Nota: O  Kultur-  und Kongresszentrum Liederhalle está 
localizado na zona de baixa emissão de poluentes. 
Motoristas devem andar com um adesivo de baixa emissão.

Mapas e direções
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 Confraternização
Quarta-feira, 25 de Outubro de 2017,   
19 hs. (admissões começam as 18:30) 
Ristorante La Commedia, Büchsenstraße 
26, 70174 Stuttgart

 Conferência da MTM Alemã 2017
Quinta-feira, 26 de Outubro de 2017,
9 hs. (admissões começam as 8 hs) 
Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle 
Schillersaal 
Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Inscrição
Inscrições online devem ser feitas 
através do site www.dmtm.com/
dates/
ou através desse folheto (ver o 
verso).

Para mais informações entrar em contato com:

Franziska Wagner 
Gerente de Projetos e Eventos

Associação MTM da Alemanha 
Elbchaussee 352, 22609 Hamburg 
Phone: +49 40 822779-25 Fax:  
+49 40 822779-78
franziska.wagner@dmtm.com

Data limite para a inscrição: 20 de Outubro de 2017

Informações Gerais

Locais dos eventos
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Taxa de Participação
  625 Euros

          50% de desconto para aqueles que estiverem 
trabalhando em universidades
Aproveite o desconto para as inscrições antecipadas e 
economize 50 Euros se registrando até o dia 15 de 
Setembro de 2017.

Os descontos para estudantes e de inscrição antecipada 
não são cumulativos.

A taxa de inscrição inclui a participação nas palestras e 
nos outros eventos da conferência, os documentos da 
conferência, refrescos durante as pausas, um lanche para 
o horário do almoço e a participação na confraterniza-
ção no dia 25 de Outubro de 2017.

Política de Cancelamento
Para cancelamentos após o dia 19 de Outubro de 2017 
irá ser cobrado uma multa administrativa de 50 Euros. 
Para cancelamentos após o dia 20 de Outubro de 2017 ou 
em caso de não participação no evento será cobrada a 
taxa de participação total; em casos de não participação, 
poderá ser enviado um representante substituto. Todos 
os cancelamentos devem ser feitos por escrito. 

                    
                    

                    
                   S

e inscreva agora  a                    
                    

      

a                    
                    

                    
                 e  ganhe descontos!         
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Informações de Publicação

Data de Publicação: 15 August 2017

Editor:
Deutsche MTM-Vereinigung e. V.
Elbchaussee 352
22609 Hamburg
Phone: +49 40 822 779-0
Fax: +49 40 822 779-79
www.dmtm.com
info@dmtm.com

Layout:
Deutsche MTM-Vereinigung e. V., Team 
Marketing

Fotos e Imagens:
Title/Back: ©fotoila.com - stokkete, Mimi Potter 
Page 4: ©Ristorante La Commedia

Tradução:
Olaf Markus Link, Associação MTM do Brasil,
olaf.link@mtm-group.com
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Firma/departamento ou indivíduo

Participante (nome e sobrenome)

Rua e número da casa

Código postal e cidade

E-mail (necessário para a confirmação da inscrição)

Eu vou participar da Confraternização do dia 25 de Outubro de 2017: 

sim  não  |  Menu: carne  peixe           vegetariano

Endereço para a nota fiscal

Firma/departamento 

Rua e número da casa

Código postal e cidade

Sempre atualizado com a MTMaktuell
Por favor mande a revista de notícias da MTM para o e-mail citado 
acima:     sim, em Alemão    sim, em Inglês
Eu atesto aqui a minha permissão para que as minhas informações 
pessoais (nome, endereço, afiliação corporativa) sejam armazenadas 
eletronicamente pelo organizador seguindo as diretrizes do Ato Federal 
de Proteção de Dados e que sejam usados pelo organizador para futuros 
eventos. Essas informações não serão repassadas a terceiros. Eu 
também concordo com a impressão dos meus dados pessoais na lista de 
participantes. Eu concordo com a publicação de qualquer material em 
foto ou filme, que tenham sido obtidos durante o evento, nas 
publicações dos organizadores. Eu reconheço as condições de inscrição 
anteriormente mencionadas nesse folheto de convite.

Data e Assinatura

Inscrição
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