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Itu, 31 de Março de 2021 

 

Mangotex participará de evento do Fórum Econômico Mundial 

 

No dia 7 de Abril às 14:00 horário de Brasília a Indústrias Mangotex participará do painel “Future-Proofing Small & 

Medium -sized Enterprises” (Preparando Pequenas e Médias Empresas para o Futuro) parte do Global Technology 

Governance Summit que acontecerá no Japão nos  dias 6 e 7 de Abril. 

Estarão participando junto com Marcelo Zaidan, CEO da Mangotex: 

• Juliana Franco, Fundadora e Responsável por Inovação e Marketing da  Multilab Agroanalítica 

• Solveigh Hieronimus, Sócio da McKinsey & Company 

• Dr. Anas Alfaris, Presidente da Cidade da Ciência e Tecnologia King Abdulaziz 

• Bonginkosi "Blade" Nzimande, Ministro da Educação, Ciências e Inovação, África do Sul 

• Carlos Da Costa, Secretário do Trabalho, Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Brasil 

Participe:  https://www.weforum.org/events/global-technology-governance-summit-2021 

O Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum) é uma organização sem fins lucrativos em Genebra, que 

reúne os principais líderes empresariais e políticos, assim como intelectuais e jornalistas selecionados para discutir as 

questões mais urgentes enfrentadas mundialmente, incluindo saúde e meio-ambiente. 

O Fórum é financiado por suas 1000 empresas-membro. A típica empresa-membro é uma instituição global com mais 

de cinco bilhões de dólares em receitas. 

Em 2019, o World Economic Forum iniciou um programa para apoiar empresas a implementarem Indústria 4.0 com o 

intuito de auxiliar os países a se desenvolverem e crescerem. Foi decidido iniciar a implantação do programa no Brasil 

e a Mangotex foi uma das 14 empresas selecionadas na época. 

O programa contou com o apoio do governo do Estado de São Paulo, Ministério da Economia, Ministério da 

Tecnologia, ITA, IPT, instituições financeiras e sindicatos, no nosso caso o Sindipeças. 

A implantação do programa na Mangotex foi um sucesso e passou a ser modelo para implementação em outras 

empresas no mundo, motivo que levou o World Economic Forum a nos convidar a dividir a nossa experiência com 

outros Países e entidades. 
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