




O Instituto Avançado de Robótica® - I.A.R. (Registrado com Patente de
Marca Nominal no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual –
INPI e homologado pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA-SP) é fruto de muitos anos de pesquisa,
dedicação e contribuição de profissionais das mais diversas áreas
acadêmicas e industriais. A intensa interação com o Brasil, e com
outros países da Ásia, Europa e Américas, incentivou a sua
idealização; pois seus criadores apostaram na solidificação do
Conhecimento, Habilidade e Atitude para conquistar os melhores,
reconhecidos e mais honrosos resultados nesse mercado
competitivo.



NOSSOS VALORES:  Honestidade, Competência, Segurança e Ética. 

NOSSA MISSÃO: Capacitar a Indústria Brasileira através do
Desenvolvimento, Tecnologia de Ponta e Inovação.

NOSSA VISÃO: Excelência Profissional em Nossos Serviços,
oferecendo sempre Soluções Melhores do que a dos Nossos
Concorrentes.



1. Consultoria, Assessoria e Desenvolvimento de Projetos em Robótica, Automação e Mecatrônica;

2. Gerenciamento, Coordenação, Implantação de Projetos em Robótica, Automação e Mecatrônica; 

3. Programação de Robôs Industriais em Engenharia Robótica; 

4. Treinamentos de Robótica, Mecatrônica, Automação e Assistência Técnica; 

5. Otimização de Processos Produtivos e Análise de Protótipos de Engenharia Robótica; 

6. Serviços de Melhoria de Produtos e Processos; 

7. Serviços de Cálculos Matemáticos para Redução de Custos; 

8. Serviços de Simulação, Validação Digital e Comissionamento Virtual; 

9. Realização de Parcerias com Empresas; 

10. Convênios Técnico-Científicos com Universidades, Fundações, Institutos e Centros de Pesquisas.



I.A.R.- Instituto Avançado de Robótica®
lançou na FEIMAFE-2015 em São Paulo
a primeira Unidade Móvel de Alta
Tecnologia dedicada exclusivamente ao
ensino de robótica industrial com a
maior e mais avançada tecnologia de
ponta e inovação no segmento de
mecatrônica, com salas de aula (KUKA,
ABB, FANUC E YASKAWA MOTOMAN)
chamadas de COLLEGE.





A qualificação profissional de uma mão-de-obra extremamente
especializada sempre foi de grande importância para uma empresa
que busca reduzir custos com gaps, set-up, start-up e paradas
indesejadas por falta de qualificação de pessoal ou manutenção em
equipamentos de tecnologia de ponta como robôs industriais. O
treinamento deve ser visto como um processo e não como um
evento, por isso a sensibilização das pessoas da necessidade de
retorno do treinamento, pode ser traduzido em melhores
resultados. Por esta razão é que nós não somente produzimos
tecnologia, mas também padrões de altíssima qualidade na área de
treinamento. É por isso que o I.A.R. vê o treinamento como parte do
sistema da célula robotizada e oferece aos seus clientes treinamentos
In Company (“No Chão de Fábrica”), com engenheiros especialistas de
ampla experiência profissional.



• Capacidade 12 alunos por sala;

• TV Smart 50”;

• Vídeo Conferência;

• Sistema de Ar-Condicionado;

• Isolamento Termo-Acústico;

• Manipuladores Robóticos (KUKA, ABB, FANUC E YASKAWA
MOTOMAN) em células mecatrônicas adaptadas para a
Indústria 4.0;

• Aplicação de Manipulação;

• Aplicação de Paletização;

• Aplicação de Cola;

• Aplicação de Visão;

• Aplicação de Solda Arco e Ponto.

Um Ambiente Moderno e 
Customizado!



• Translado da Unidade Móvel;

• Ponto de Energia Elétrica Trifásica 220V + Neutro;

• Divulgação dos cursos do I.A.R. em suas dependências e seus
parceiros;

• Segurança Patrimonial e Vigilância 24 horas durante a
vigência do período contratado;

• Água Potável e Sanitários;

• O caminho e o espaço cedido devem estar livres de
obstáculos (árvores, postes, etc) para a carreta executar
manobras necessárias – altura(5,0m), comprimento:(25m) e
largura:(3,0m).

Requisitos Mínimos para Contratação



Uma OPORTUNIDADE Única para Capacitação

• Admissão de novos empregados;

• Mudança de métodos e processos de trabalho;

• Substituições e movimentações de pessoal;

• Mudanças nos programas de trabalho;

• Produção e comercialização de novos produtos e serviços;

• Baixa produtividade;

• Tempo de aprendizagem e integração ao cargo muito 

prolongado;



• Excesso de erros e desperdício de materiais;

• Elevado número de acidentes;

• Carência de mão de obra adequada ao mercado de trabalho;

• Erros na execução de ordens;

• Resultado inferior ao esperado no processo de avaliação de 

desempenho;

• Novas atribuições ao cargo;

• Completar matriz de competência.

Uma OPORTUNIDADE Única para Capacitação



Inserção Profissional na Indústria 4.0



TP – Treinamentos de Programação



TM – Treinamentos de Manutenção



TE – Treinamentos Especiais no Cliente



Formação de ROBOTISTAS PERITOS PROFISSIONAIS

Item Descrição Carga Horária

TP-01 Treinamento de Programação – OPERACIONAL 40 horas

TP-02 Treinamento de Programação – BÁSICO 40 horas

TP-03 Treinamento de Programação – INTERMEDIÁRIO 40 horas

TP-04 Treinamento de Programação – AVANÇADO 40 horas

TP-05 Treinamento de Programação – PERITO 40 horas

TM-01 Treinamento de Manutenção Mecânica e Elétrica –

OPERACIONAL

40 horas

TM-02 Treinamento de Manutenção Mecânica – BÁSICO 40 horas

TM-03 Treinamento de Manutenção Mecânica – AVANÇADO 40 horas

TM-04 Treinamento de Manutenção Elétrica – BÁSICO 40 horas

TM-05 Treinamento de Manutenção Elétrica – AVANÇADO 40 horas

TE Treinamentos Especiais ( Sob Encomenda ) 40 horas



1. Engenheiros e Técnicos com ampla Experiência ( Chão de Fábrica ) em Equipamentos dos

fabricantes: ABB, KUKA, FANUC e YASKAWA MOTOMAN;

2. Carga horária de 40 horas para Todos os Treinamentos;

3. MOBILIDADE: Vantagem única de realizar o Treinamento em nossa Unidade Móvel Avançada (

pioneira no Brasil ) de Alta Tecnologia dedicada exclusivamente para o ensino de Robótica

Industrial aplicada e inserida no CONCEITO DE INDÚSTRIA 4.0;

4. Suporte, Procedimentos Padronizados e Sistema de Avaliação Internacional;

5. Habilidade para Customizar a Melhoria dos Produtos no Próprio Treinamento;

6. Desenvolvimento de Soluções em Parceria com o Cliente;

7. Aulas de Apoio Online com Sistema de Secretaria Virtual;

8. Liderança em Inovação Tecnológica.

Vantagem para o Mercado de Trabalho



Interação e Sinergia com o I.A.R



MODELO DE NEGÓCIO DO I.A.R.



Projeto Genuíno de Especialização (Lato-Senso)

http://iar.eng.br/wp-content/uploads/2017/06/resolucao-cne.pdf
http://iar.eng.br/wp-content/uploads/2017/06/pos-iar-publicidade.pdf
http://www.iar.eng.br/imprensa/pos-iar-engenharia-robotica.pdf
http://www.iar.eng.br/imprensa/omu_117_pos_iar.pdf
https://iar.eng.br/pos-graduacao/


A-) Pós-Graduação Lato-Senso em Indústria 4.0

A indústria mundial passa por um período de transformação sob a ótica de uma nova lógica de
produção (do virtual para o real). É cada vez maior a necessidade de implantação de processos ágeis,
eficientes e produtivos. Nesse cenário, os desafios da indústria incluem o aumento contínuo da produção
com menos energia e recursos com foco na redução dos custos. No atual cenário da indústria 4.0,
profissionais altamente qualificados e com habilidades específicas em manufatura avançada podem
proporcionar o aumento de produtividade e competitividade nas fábricas inteligentes e esse profissional
se torna indispensável. Esta especialização original e genuína do I.A.R. em parceria com renomadas
Universidades, Escolas, Institutos e Centros de Pesquisa tem como objetivo, a formação de Peritos em
Indústria 4.0, especializando-os em um campo de conhecimento atual, inovador, em crescimento e com
ampla inserção no mercado de trabalho brasileiro.

Projeto Genuíno de Especialização (Lato-Senso)

https://iar.eng.br/pos-graduacao/


Projeto Genuíno de Especialização (Lato-Senso)



B-) Pós-Graduação Lato-Senso em Engenharia Robótica®

A carência de mão de obra em mecatrônica e em programação de robôs industriais possibilitou o
surgimento de uma nova profissão chamada de “Robotista.” No atual cenário da indústria, a Robótica
está sendo “vista” como a única e melhor saída para proporcionar o aumento de produtividade,
competitividade e esse profissional se torna indispensável. Esta especialização original e genuína do
I.A.R. em parceria com renomadas Universidades, Escolas, Institutos e Centros de Pesquisa tem como
objetivo, a formação de “Peritos” qualificados em Engenharia Robótica, especializando-os em um
campo de conhecimento atual, inovador, em crescimento e com ampla inserção no mercado de trabalho
brasileiro.

Projeto Genuíno de Especialização (Lato-Senso)

https://iar.eng.br/pos-graduacao/


Projeto Genuíno de Especialização (Lato-Senso)



Os Melhores Especialistas do Mundo



Comissionamento Virtual SIEMENS PLM / IAR

Process Simulate para Robótica

O Process Simulate para Robótica permite que você depure e simule
códigos do PLC para o equipamento de automação, ferramentas e
dispositivos de segurança. Com a licença da Siemens PLM exclusiva
para o IAR.

Recursos para validar virtualmente os processos de fabricação com
antecedência.



Comissionamento Virtual SIEMENS PLM / IAR



As Melhores Instituições do Brasil



Planejamento e Inteligência de Mercado

Veja mais Eventos

http://iar.eng.br/treinamentos/unidade-movel/
http://iar.eng.br/treinamentos/unidade-movel/


Planejamento e Inteligência de Mercado



Planejamento e Inteligência de Mercado



Planejamento e Inteligência de Mercado



Planejamento e Inteligência de Mercado



Planejamento e Inteligência de Mercado



Planejamento e Inteligência de Mercado



Planejamento e Inteligência de Mercado



Planejamento e Inteligência de Mercado



MATRIZ – I.A.R

Av. Dom Jaime de Barros 

Câmara, 640

São Bernardo do Campo/SP

CEP: 09895-400

Telefone: (11) 3280-6940

WhatsApp: (11) 96845-8997  

Skype: IAR_BRAZIL

I.A.R.
Instituto Avançado de Robótica ®

https://www.facebook.com/iarbrasil
https://www.instagram.com/iarbrasil/
https://www.youtube.com/channel/UCCQ_L47gGsgJ68FMXTE4G-g
https://www.linkedin.com/company/iar-brasil/



