
Institucional



Festo. Impulsionadora da 

automação industrial. 

Trabalhamos com os nossos

clientes para aumentar sua

competitividade. 

Combinamos nosso conhecimento

com a paixão pelo detalhe, sem

perder a visão do conjunto. 

Promovemos o crescimento

sustentável que mantém o 

mundo em movimento.

Nossa Missão
Encantar com soluções 

inteligentes e intuitivas 

em automação industrial.

Simplesmente Festo.

Nossa Visão
Nós somos ambiciosos. 

Nós somos determinados. 

Nós somos visionários.

Nós valorizamos uns aos outros.

Nós somos comprometidos.

Nossos Valores
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Festo Mundo



Festo Mundo

24h

250

1 mil

90

50

40 mil

100

10 mil

176

20

3,1 bi

>20 mil

>300 mil

Serviços de 

entrega

Escritórios 

no mundo

Engenheiros de vendas

no mundo todo

Subsidiárias

Anos da

Festo Didactic

Componentes 

no catálogo

Novas patentes 

todo ano
Soluções 

para clientes

países

operação em

anos de 

biônica

de euros em 

faturamento

Colaboradores

Clientes no ramo

da indústria

61

Anos

BIONICSAUTOMAÇÃOMUNDO BRASIL DIDACTIC
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Festo Brasil



Festo Brasil

43.000 m²
150 

>30 mil
53 mil

40 mil

de parque 

fabril

pontos de 

Atendimento -

Cobertura nacional

clientes

Projetos realizados

Produtos

em catálogo

>500

colaboradores

40

anos de Didactic

BIONICSAUTOMAÇÃOBRASILMUNDO DIDACTIC
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Automação



Nosso 

Negócio

Indústria de Manufatura

BIONICSAUTOMAÇÃOBRASILMUNDO DIDACTIC

Indústria de Processo



Farmacêutico

Químico

Tratamento de ÁguaEmbalage

m

Automotivo

Mineração

Alimentício

Eletrônico

Atuação em mais de 30 segmentos da indústria

Versatilidade e competência BIONICSAUTOMAÇÃOBRASILMUNDO DIDACTIC



Tecnologia de 

integração de funções

Tecnologia de 

comunicação

Tecnologia de controle

A Festo já está na Indústria 4.0 

Produto BIONICSAUTOMAÇÃOBRASILMUNDO DIDACTIC

Motion Terminal:

Pneumática Digitalizada



Optimised Motion Series (OMS)

Módulo de eficiência

energética

A Festo já está na Indústria 4.0 

Produto BIONICSAUTOMAÇÃOBRASILMUNDO DIDACTIC

Sistemas de visão e Soluções para 

aplicações específicas 



Modelo Festo - Parceria Universidade 

Empresa

Empregabilidade

Cases Reais

Reduzir

Evasão

Atrair 

Alunos

Profissionais

Capacitados

Novas

Tecnologias

Inovação

Agile

Certificação Pesquisa

Branding



Didactic



Mais de 200 opções em 

soluções para laboratórios de 

ensino de Mecatrônica, 

Automação e Indústria 4.0.
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Didactic BIONICSAUTOMAÇÃOBRASILMUNDO DIDACTIC

Elétrica, 

Eletricidad

e

Eletrônica

Comunicação

A/D, Radares, 

Satélites

Energias

Renovávei

s

Fluid 

Power

Factory e 

Process 

Automation

Industrial Trades, 

HVAC e 

Refrigeração

Plataformas e 

Conteúdos

Digitais

STEM para 

Ensino

Médio



Didactic

Serviços disponíveis para a 

diferenciação de 

instituições de ensino

Programas de intercâmbio

internacionais

Capacitação para 

professores

Outsourcing: Infraestrutura de 

laboratórios e profissionais

Consultoria na participaçao

em competições

Homologação de centros de 

treinamento autorizados

BIONICSAUTOMAÇÃOBRASILMUNDO DIDACTIC
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Bionic Learning Network 
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Parceria com universidades, 

institutos e empresas de 

desenvolvimento. 

Plataformas tecnológicas 

utilizando a biônica.

Novas abordagens para a 

prática industrial.

Bionic Learning 

Network

17

BIONICSAUTOMAÇÃOBRASILMUNDO DIDACTIC



eMotionButterflies

Bionic Learning Network

BionicANTs

SmartBird

BionicFlyingFox

BionicCobot

BIONICSAUTOMAÇÃOBRASILMUNDO DIDACTIC

https://www.youtube.com/watch?v=FFsMMToxxls
https://www.youtube.com/watch?v=FFsMMToxxls
https://www.youtube.com/watch?v=nnR8fDW3Ilo
https://www.youtube.com/watch?v=nnR8fDW3Ilo
https://www.youtube.com/watch?v=zDq4kjY19UU&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=zDq4kjY19UU&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=54u3H69tcgM
https://www.youtube.com/watch?v=54u3H69tcgM
https://www.youtube.com/watch?v=1gu3z7w4Vc8
https://www.youtube.com/watch?v=1gu3z7w4Vc8
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Pesquisa e 

Desenvolvimento



Pesquisa e 

Desenvolvimento

Festo takes a holistic view

from different perspectives of

the changes in production

world and besides technology

also takes other points of

view into account, such as

the interaction between man

and machinery and the issue

of training and qualification.

Together with partners from

science and industry, Festo is

researching new solutions

and technologies for the

production of the future.

The technological challenge

when developing intelligent

components is the

miniaturisation of high

performance embedded

systems.

In order to enable networked

overall systems like these,

Festo is continuing with

intensive development of

technologies such as

precision engineering and

microsystem technology, for

example.

The requirements of flexible,

adaptive, economic

production of tomorrow set

out the challenges for factory

and process automation.

Festo meets these challenges

using the interdisciplinary

approaches of mechatronics.

Microsystem technology is

concerned with the

development and

manufacture of components

with dimensions in the

micrometre range. For this

purpose, both classic and

new procedures from the

micro-technology sector are

used.

Industry 4.0 Intelligent Components Mechatronics Microsystem Technology



Estamos nas mídias sociais

Agradecemo

s sua 

atenção!


