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SAE Brasil faz Congresso de Tecnologia da Mobilidade 
  
A SAE Brasil realizará, entre os dias 7 e 9 de outubro, o 22º Congresso e Mostra Internacionais 
de Tecnologia da Mobilidade, na cidade de São Paulo, sob o tema "A Qualificação da 
Engenharia Brasileira na Busca por Soluções Inovadoras". Além da Mostra Tecnológica, o 
evento é composto por 22 painéis, com apresentações e debates sobre tecnologia da mobilidade. 

  

O 22º Congresso e Mostra Internacionais SAE BRASIL de Tecnologia da Mobilidade será 
realizado de 7 a 9 de outubro, no Pavilhão Azul, do Expo Center Norte, em São Paulo, sob o 
tema "A Qualificação da Engenharia Brasileira na Busca por Soluções Inovadoras". 

O Congresso SAE BRASIL conta com a participação anual de importantes montadoras e 
sistemistas do mercado mostrando as principais inovações do setor. Com aproximadamente 
12.000 visitantes, torna-se uma grande oportunidade para realização de networking e 
atualização profissional. 

Além da Mostra Tecnológica, o evento é composto por 22 painéis, com apresentações e 
debates sobre tecnologia da mobilidade nas áreas Aeroespacial, Caminhões e Ônibus, 
Competitividade, Compras, Duas Rodas, Educação, Ferroviário, Logística, Manufatura, 
Máquinas Agrícolas e de Construção, Motorsport, Qualidade, Segurança Veicular, 
Sustentabilidade, Tecnologia da Informação, Telemática e Infotainment, Veículos Elétricos e 
Híbridos e Veículos Leves. 

Em linha com seu perfil técnico-científico, o Congresso SAE BRASIL 2013 apresentará 148 
de trabalhos técnicos (papers), desenvolvidos por engenheiros que atuam dentro das empresas 
e universidades, do Brasil e Exterior. 

Realizado anualmente por voluntários, engenheiros associados à entidade que ocupam 
posições executivas em montadoras, autopeças, e consultorias e/ou professores de cursos de 
engenharia, o Congresso SAE BRASIL é o maior fórum do gênero no Hemisfério Sul e o 
segundo do mundo depois do SAE Congress, promovido pela SAE INTERNATIONAL em 
Detroit (EUA). 

Em 2012 o Congresso SAE BRASIL recebeu 12,7 mil visitantes. Este ano a meta é repetir o 
número. "Indispensável a todo profissional da Engenharia da Mobilidade é saber o que se 
passa no universo global do conhecimento; inovação, tendências e pesquisas. Essa é a 
matéria-prima de que é feito o Congresso SAE", afirma o engenheiro Ricardo Reimer, 
presidente da SAE BRASIL. 

"O Congresso SAE é uma referência técnico-científica no mundo da mobilidade. Seu 

conteúdo afinado com a dinâmica da sociedade e de alto padrão técnico é motivo de orgulho 

para a engenharia brasileira", afirma engenheiro Roberto Bastian, presidente do Congresso 

SAE BRASIL 2013. 

Mais informações pelo site www.saebrasil.org.br 


