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ENTRA NO MUNDO COSMOB - Centro tecnológico

COSMOB
CENTRO TECNOLÓGICO
O COSMOB é um Centro Tecnologico especializado para oferecer serviços tecnológicos focados na completividades das micro, pequena
e medias empresas dos setores manufatureiros
com principal foco sobre os setores madeiramoveis, calçados, têxtil e moda.
O COSMOB conta com um time de especialistas
entre eles engenheiros, técnicos especializados,
químicos, especialistas de sistema de qualidade,
projetistas da comunicação (publicitários), pesquisadores, professores, consultores, designers e
arquitetos.

Comunicação técnica
Internacionalização
tecnológica
Design

Treinamento

Pesquisa e desenvolvimento

Laboratório

ENTRA NO MUNDO COSMOB - Serviços

OS NOSSOS PRINCIPAIS
SERVIÇOS

Provas de laboratório
e certificações
ambientais
e de produto

Supporto
a la inovações,
pesquisas e
desenvolvimento

Controle
de fornecedores

Controle
de qualidade

Cursos
da formação técnica

Design
e fabricação digital

Otimização
da produção

consultoria para
internacionalização
tecnológica

Suporte
normativo

Suporte para
comunicação
técnica
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ENTRA NO MUNDO COSMOB - Laboratório

LABORATÓRIO TECNOLÓGICO
PARA A QUALIDADE
O Laboratório Tecnológico para a qualidade Cosmob possui uma ampla gama de aparelhos e
instrumentos especializados para a execução de provas e experimentos em madeira-móveis e
couro-calçados. Ao interno do Laboratório executam-se provas de tipo físico, mecânico, químico e certificações ambientais e de produtos em conformidade com as normas técnicas.

Certificações
do produto

Laboratório
aprovado

Para as empresas que prestam atenção à qualidade, o Laboratório COSMOB oferece um serviço contínuo voluntário de certificação, chamado CQP, COSMOB Qualitas
Praemium. Esta certificação tem o valor:
TÉCNICO
•
Melhora o desempenho do produto;
•
Suporta e protege o produtor;
•
Verifique a fiabilidade do produto.

O Laboratório COSMOB é credenciado Accredia

COMERCIAL
• Certifica a qualidade do produto;
• Destaca toda a produção na fase
de vendas.

L

CIA AMBIENTA
N
LÊ
CE
EX
A
A
R
PA
B
SERVIÇOS COSMO

Certificação CARB
CARBON Footprint
ECOlabel
INDOOR Hi-Quality
Estudo LCA
Conformidade LEED

ENTRA NO MUNDO COSMOB - Pesquisa e desenvolvimento

FAZ DA INOVAÇÃO O SEU
DIFERENCIAL COMPETITIVO
O COSMOB opera em âmbito de pesquisa e
desenvolvimento, fornecendo às empresas as
últimas novidades e informações sobre: novas
tecnologias, fontes especializadas e de knowhow, etc.

COSMOB oferece consultoria para o acesso
aos financiamentos públicos (regionais, nacionais e internacionais) para a pesquisa aplicada
e inovações tecnológicas.

Além disso, o COSMOB dá suporte às empresas
na elaboração, na coordenação e no desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada e
de transferência de tecnologia.

NOVOS MATERIAIS

CICLO DE VIDA DO PRODUTO

DOMÓTICA E SMART OBJECT

AUTOMAÇÃO
DOS PROCESSOS PRODUTIVOS

TIPOS DE MADEIRA

POLUIÇÃO INTERNA

Temas de inovação

Projetos de pesquisa

Colaboração com organizações e instituições

Reti internazionali
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ENTRA NO MUNDO COSMOB - Formação

FORMAÇÃO
COMO DIFERENCIAL
A Escola Superior de Educação COSMOB intervém para a qualificação do
recursos humanos, oferecendo uma ampla gama de cursos de formação:

O Instituto Superior Técnico oferece cursos de formação de pós-graduação, com duração de dois
anos, paralelamente ao ensino Universitário. O ITS
em Pesaro, dedicado às novas tecnologias para
o Made in Italy, visa aumentar a inclusão de figuras, alta competência técnica, dentro das empresas do setor.

O Master em Design de Produto e o curso de
"Designer para crianças" são cursos do Fundo Social Europeu e representam uma colaboração sistemática entre a Escola Superior
de Educação de Design e empresas, para iniciar processos de inovação e troca significativa de know-how entre o mundo o planejamento e desenho e no mundo do trabalho.

FORMAÇÃO TÉCNICAS PARA EMPRESAS
COSMOB, com o apoio de seu laboratório, oferece cursos de formação técnica, conferências e workshops para a capacitação de recursos humanos que trabalham na empresa, por meio de ações de
formação orientadas na enriquecer o conhecimento profissional, gerencial e técnico, de empresários,
equipe de negócios e pessoal técnico e comercial.

Ensino e Formação Técnicas Superior, fornece
cursos profissional destinadas a formação técnica especializada, com um alto grau de conhecimento e habilidades técnicas e científicas.

O que dizem os participantes
dos cursos e workshops Cosmob?

46%

Muito satisfeitos

54% 0%
Satisfeitos

0%

Pouco satisfeitos Insatisfeitos

ENTRA NO MUNDO COSMOB - Design

DO PROJETO
AO OBJETO
COSMOB activou um novo espaço dedicado à fabricação digital: o FabLab
Pesaro, um laboratório para a criação e desenvolvimento de produtos tecnológicos e inovadores.
A equipe do disenhadores do FabLab Pesaro apoia as empresas, oferecendo
uma ampla gama de serviços: desde a concepção à prototipagem rápida
até a engenharia por meio de tecnologias digitais, tais como: impressoras 3D,

fresadoras CNC, máquinas para corte de vinil e instrumentação eletrônica útil
para uma experiência interativa e inteligente no desenvolvimento do objeto.
FabLab Pesaro é também um espaço de formação através de laboratórios experimentais. A formação é dedicada especialmente a privados, estudantes
e escolas e também oferece cursos periódicas que permitem a utilização de
ferramentas de fabricação digitais.

Serviços para as empresas

DESIGN

PROTOTIPAGEM

ENGENHARIA

•

•
•
•

•
•

•
•

Ideias de projectos relacionados com desenhos
técnicos;
Investigação relativa aos materiais, tendências de
mercado e estudo cromático;
Desenho final seguido de modelagem 3D do produto.

Impressora 3D

Realização das partes que constituem o objecto;
Verifica do funcionamento dos vários elementos;
Análise e seleção dos materiais dos componentes.

Fresadora Shapeoko

Produção e análise estimativas dos custos;
Coordenação do projeto com os principais
fornecedores.
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ENTRA NO MUNDO COSMOB - Internacionalização tecnológica

Parceiros e projetos no mundo

RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Ao longo dos últimos 10 anos COSMOB consolidou uma ampla rede de relações
internacionais através da cooperação com principais países europeus: Bélgica,
Croácia, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Grécia, Polónia, Portugal, Espanha,
Turquia e especialmente os países da América América Latina: Argentina, Brasil,
Colômbia, Equador, El Salvador e Guatemala, bem como os parceiros internacionais, como a Universidade de Nuevo Leon em Monterrey, no México ou a
Universidade de Nanjing na China.
COSMOB é, portanto, um ponto de referência, para a indústria no mundo, através
do "know how", fundamental para o desenvolvimento de tecnologia para aumentar
a competitividade nos países em desenvolvimento.
Internacional

Europa

America Latina

ENTRA NO MUNDO COSMOB - Os setores na Regão Marche

OS SETORES
NA REGIÃO MARCHE
O raio de ação do COSMOB envolve diversos setores, complementares e cooperativos entre eles.

MÓVEIS

ROUPAS

NÁUTICA

COURO E CALÇADOS

SISTEMA MODA
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ENTRA NEL MONDO COSMOB - Contatos

CONTATOS
SEDE ADMINISTRATIVA

SEDE ADMINISTRATIVA

Piazza Lazzarini - Galleria Roma, scala B
61121 Pesaro (PU) - Italia
Tel (+39) 0721 481269 - Fax (+39) 0721 482512
cosmob@cosmob.it

Pesaro
SEDE OPERACIONAL PRINCIPAIS
Montelabbate
SEDE OPERACIONAL
Fabriano

SEDE OPERACIONAL PRINCIPAIS

Via della Produzione, 61
61025 Montelabbate, Pesaro - Italia
Tel (+39) 0721 481269 - Fax (+39) 0721 482512
cosmob@cosmob.it
laboratorioprove@cosmob.it

SEDE OPERACIONAL

Via G. Ceresani S.N.C.
60044 Fabriano (AN) - Italia
SEDE OPERACIONAL

SEDE OPERACIONAL

Rende

Università della Calabria dip. di Chimica
Via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata, loc: Rende (CS) - Italia

PARA MAIORES INFORMAÇÕES visitar site www.cosmob.it

SEGUE-NOS TAMBÉM EM

COSMOB S.p.A.

Via della Produzione, 61
61025 Montelabbate, Pesaro - Italia
Tel (+39) 0721 481269 - Fax (+39) 0721 482512
cosmob@cosmob.it

