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Informação de imprensa 

BASF realiza palestra sobre Internet das Coisas na 

abertura do VII Workshop de Pesquisa, Tecnologia e 

Inovação no SENAI CIMATEC, em Salvador 

 Rony Sato, Gerente de Inovação e Tecnologia da BASF para 

a América do Sul, ministrará a palestra em 19 de outubro às 

19h 

 Tania Oberding, diretora industrial do Complexo Acrílico da 

BASF em Camaçari, também participa da mesa de abertura  

 BASF é patrocinadora do workshop 

 

Salvador, 19 de outubro de 2017 – Entre os dias 19 e 20 de outubro 

de 2017 acontecerá o VII Workshop de Pesquisa, Tecnologia e 

Inovação (PTI) do SENAI CIMATEC, em Salvador. O Gerente de 

Inovação e Tecnologia da BASF para a América do Sul, Rony Sato, 

fará a palestra de abertura do evento sobre o tema ‘Internet das Coisas: 

desafios e aplicações em processos produtivos‘, momento em que o 

executivo abordará os avanços nas tecnologias, o impacto da 

digitalização nos processos produtivos industriais na área química e os 

principais desafios, como segurança da informação. Também participa 

da mesa de abertura a executiva Tania Oberding, diretora industrial do 

Complexo Acrílico da BASF em Camaçari. Cerca de 150 convidados, 

entre estudantes, acadêmicos e profissionais do setor, participarão do 

encontro. As inscrições podem ser feitas por meio do site 

https://doity.com.br/pti-siintec-2017. 
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Paralelo ao PTI, acontecerá no mesmo local a 3ª edição do Simpósio 

Internacional de Inovação e Tecnologia, para ampliar a disseminação 

do conhecimento e enriquecer os debates e discussões. O Workshop 

de Pesquisa, Tecnologia e Inovação é um evento promovido pelo 

SENAI Bahia desde 2011 e tem o objetivo de contribuir 

significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do 

país. 

 

O VII Workshop de Pesquisa, Tecnologia e Inovação acontecerá no 

Centro de Eventos do SENAI CIMATEC (Av. Orlando Gomes, s/n, 

Piatã, Salvador/Bahia). 

 

 

Serviço:  

Palestra BASF: ´Internet das Coisas: desafios e aplicações em 

processos produtivos´. 

Local: Centro de Eventos - SENAI CIMATEC - Avenida Orlando 

Gomes, Piatã, Salvador – Bahia 

Data: 19/10 às 19h 

 

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós 

combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade 

social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 112 mil colaboradores que 

trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: 

Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções 

para Agricultura e Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões 

em 2016. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de 

Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: 

www.basf.com.br. 
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