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Thomas PilzSusanne Kunschert

The Spirit of Safety 

Queremos tornar o mundo um lugar mais seguro em tudo  

o que fazemos. Isso se vê em cada ideia, produto e solução 

desenvolvidos pela Pilz. Nos concentramos sempre nas 

necessidades dos nossos clientes e nos empenhamos  

em fornecer soluções tecnologicamente avançadas e  

da melhor qualidade.

Hoje a Pilz é fornecedora a nível mundial de produtos,  

sistemas e serviços relacionados à automação com mais de 

2 500 colaboradores. Há mais de 70 anos que somos fonte  

de inspiração para os nossos clientes com desenvolvimentos 

inovadores de produtos e um serviço de confiança.

Graças à tecnologia inovadora e aos conceitos individuas e 

constantes nas áreas da segurança e proteção, auxiliamos na 

implementação da sua solução de automação. Como empresa 

familiar tradicional, nós e cada um de nossos colaboradores 

representa um “embaixador da segurança”.



Indicadores-chave da empresa em 2019

Global Player

Fundada em 
1948  
como vidraria

Sede em 
Ostfildern

322 milhões €
de lucro

42  
filiais

> 2 500 
colaboradores 

Quota I&D  

21%

Exportação

74%
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A Pilz GmbH & Co. KG é uma empresa de foco internacional: desenvolvemos, produzidos  

e comercializamos os nossos produtos e soluções a nível mundial. Como fornecedores de 

soluções no setor da tecnologia de automação, expandimos constantemente as nossas filiais. 

Porque quanto mais perto nos encontramos dos nossos clientes, mais fácil nos é compreender 

as suas aplicações e assim definir com maior precisão as necessidades do mercado. Além disso, 

os nossos clientes beneficiam-se dos curtos prazos de entrega e suporte rápido no local.

Filiais  
e subsidiárias

Parceiros comerciais

Locais de produção

» Estamos onde os nossos  
clientes precisam de nós. «

Ao escolher a Pilz como parceira, tem acesso não só à nossa extensa rede de vendas mas 

também ao conhecimento local do mercado e das normas, garantindo assim a qualidade além 

das fronteiras. Especialmente os grandes grupos corporativos internacionais com unidades de 

produção em diferentes continentes e fabricantes exportadores de máquinas em todo mundo  

se beneficiam de nossos conhecimentos. Como embaixadores globais da segurança, o nosso 

objetivo é aumentar a sensibilização para a segurança mesmo em países que não possuem as 

normas e diretivas correspondentes em matéria de segurança de máquinas e de funcionamento.



A nossa visão
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Esta é a nossa visão – The Spirit of Safety.

A Pilz é fornecedora a nível mundial de produtos, sistemas e serviços relacionados à automação. 

Somos o seu parceiro quando se trata da segurança das pessoas, máquinas e do meio-ambiente. 

Ao adquirir os produtos da Pilz, pode contar com soluções de automação que leva em conta 

tanto a segurança das máquinas como os requisitos de segurança.

» Queremos tornar o mundo um lugar 
mais seguro em tudo o que fazemos. «



Nós automatizamos. 
Com segurança.
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Nos deixe convencê-lo dos nossos componentes de alta 

qualidade, sistemas inovadores e serviços excepcionais.  

Você se beneficia da sustentabilidade, uma vez que o  

nosso foco em todas as soluções é a realização de produtos 

energeticamente eficientes e a sua implementação ecológica. 

Oferecemos soluções completas de automação, desde 

sistemas de sensores e tecnologia de controle até à  

tecnologia de acionamento. 

Como “embaixadores da segurança”, somos o seu parceiro  

de confiança. Em cada solução de automação, temos em 

conta logo desde o início os requisitos de segurança das 

máquinas e instalações – em conformidade com as normas  

e leis vigentes. Os nossos componentes e sistemas foram 

homo logados e certificados a nível mundial. Isto evita reajustes 

demorados no projeto e aumenta as suas oportunidades de 

vendas e exportação. 

» O cliente é a nossa principal preocupação. «



Como uma ideia  
conquista o mundo
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1   1948 – 1959: Os anos da fundação  
Hermann Pilz funda na cidade alemã de 
Esslingen a vidraria que seria o ponto de  
partida para o desenvolvimento no sentido  
de relés industriais.

2   1960 – 1969: O gênio inventivo  
inspira o desenvolvimento 
Foi o espírito pioneiro de Peter Pilz, filho do 
fundador, que impulsionou a transição da 
companhia para o ramo da eletrônica.

Há mais de 70 anos que a Pilz é fonte de 

inspiração para os seus clientes com seus 

produtos e soluções inovadores: inicialmente 

com equipamento de laboratório em vidro, 

depois com relés eletrônicos de temporização 

e mais tarde relés de segurança e sistemas de 

comando programáveis até às soluções atuais 

para Indústria 4.0. Esta empresa familiar 

sempre se foi adaptando às exigências atuais 

do mercado, revolucionando a automação 

com os seus marcos tecnológicos. 

» Não basta só ter a ideia, é preciso colocá-la em prática. «

5   2000 – 2019: Novas invenções  
e mudança de geração 
Com o desenvolvimento de uma série de 
novos produtos, entre eles o sistema de 
automação PSS 4000, a Pilz passou da 
tecnologia de segurança à tecnologia de 
automação. Em 2018 Renate Pilz entregou  
a liderança da empresa aos seus filhos 
Susanne Kunschert e Thomas Pilz.

3   1970 – 1989: A Pilz transforma-se  
em líder de mercado 
Após a morte prematura de seu marido, 
Renate Pilz continuou a gerir a companhia 
dentro do espírito por ele desejado.  
A Pilz escreveu história industrial em  
1987 quando lançou o “relés de PARADA  
DE EMERGENCIA PNOZ”.

4   1990 – 1999: A Pilz como Global Player 
Foram fundadas muitas mais filiais no 
estrangeiro. A Pilz reconheceu desde muito 
cedo a importância do mercado internacional 
para um futuro de sucesso.



1965

1966

1967

1960

1950

1970

1971
1972

1973

1975
1976

1977

1979
1980

1981
1982

Marcos  
Tecnológicos

PITRONIK
Primeiro comando 
programável compacto

1978

PC 4 K
Primeiro comando 
programável

1974

Sistema EUROPILZ
Primeiro sistema de comando

1969

Relés de segurança S-68
Primeiro relés de comando bimanual

1968

Relés de temporização 
de mercúrio
Um dos primeiros relés

1964

Fundação da empresa

1948



1982

1983

1984 1985

1988 1989

1990 1991

1993
1994

1997

2005 
•

1998

1992

2003

2001
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SafetyBUS p
Primeira rede de 
comunicação segura

1999

MIPSS
PC industrial com a 
segurança funcional  
de um comando

1996

PSS 3000
Primeiro sistema de comando  
de segurança programável

1995

PSENcode
Primeira chave de 
segurança codificada

2004
PITRONIK P9/P10
Comando de alto  
desempenho com  
PC industrial  
integrado

1986

PNOZ
Primeiro relés de  
PARADA DE EMERGÊNCIA 
a nível mundial

1987

Marcação CE  
Primeiros serviços para 
avaliação internacional 
de conformidade

2000

PNOZmulti incl.  
ferramenta de software 
Configurador PNOZmulti
Primeiro minicontrolador 
configurável 

2002



•      2
004

2010

2012

2011

2014 2015

2008

SafetyEYE
Primeiro sistema  
de câmera seguro

2006

SafetyNET p
Standard para a comunicação 
baseada na Ethernet para 
segurança e automação

2009
PSS 4000
Primeiro sistema  
de automação para  
segurança e automação

2006

PSSuniversal
Primeiro  
sistema I/O  
descentralizado

2005

CMSE
Primeira qualificação  
internacional para  
segurança de máquinas

2013

PASvisu
Introdução do software  
de visualização baseado  
na web

2016

PMCprotego
Primeiro servoamplificador 
com variadas funções de 
segurança

2007

2007
PSENvip
Sistema de proteção e de 
medição baseado em câmera



2017

2020

2022 
•

2021

15

SecurityBridge
Primeira Firewall para  
Industrial Security

2018

PRBT
Primeiros módulos  
de robótica de serviço

2018

2016
PSENopt ll
Primeira cortina de luz tipo 3

2019
PITmode fusion
Primeiro sistema de seleção do modo 
operacional e autorização de acesso 
para Safety e Security

CECE
Primeira qualificação certificada 
para marcação CE

2019



O seu parceiro  
para soluções de  
automação
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Beneficie-se de soluções de automação 

escaláveis e abertas – desde sistemas de 

sensores e tecnologia de controle até à 

tecnologia de acionamento – incluindo 

consultoria individual e implementação  

técnica no campo da segurança de máquinas. 

Oferecemos serviços para o ciclo de vida  

das máquinas e instalações para a máxima 

segurança para pessoas e máquinas. Como 

fornecedor de soluções, prestamos apoio  

no planejamento, seleção de componentes, 

integração de sistemas e comissionamento  

até à avaliação de conformidade internacional. 

O nosso portfólio de serviços de consultoria  

e engenharia é completado pelo nosso 

Programa de Qualificação Internacional. Um 

elevado grau de flexibilidade para os requisitos 

individuais do cliente é a característica que  

nos destaca como um parceiro confiável.

» Tudo de um só fornecedor. «

Sistemas de sensores Relés de segurança Minicontroladores

Comandos Tecnologia de acionamento Módulos de robótica de serviço

Operação e visualização Software Serviços



Competente  
em todos os setores
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Máquinas-ferramentas 
Soluções de segurança consistentes para todas 
as aplicações, independente do comando CNC.

Robótica 
Soluções para aplicações seguras  
para homem e robô.

Tecnologia ferroviária 
Digitalização segura para tecnologia  
de comando e segurança, infra-estruturas  
e veículos sobre trilhos.

Indústria automobilística 
Soluções de produtos e consultoria em  
todas as questões relacionadas à segurança  
das máquinas.

Indústria alimentícia 
Suporte na realização de objetivos de  
segurança e disponibilidade de instalações.

Com os nossos produtos, sistemas e serviços, garantimos a segurança para muitas pessoas a 

nível mundial. As soluções da Pilz são utilizadas em todas as áreas da engenharia mecânica e de 

instalações, incluindo aplicações robotizadas, máquinas de embalagem, prensas e máquinas- 

» Mais de 70 anos de experiência sem paralelo. «

ferramentas. Além do ambiente industrial, a nossa tecnologia de segurança também pode ser 

encontrada no dia-a-dia, por exemplo quando se anda de trem, de teleférico ou num parque  

de diversões.



Temos a inovação  
em nosso DNA
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Economizar energia.

Para processos de produção flexíveis,  
individuais e seguros que economizam  
recursos e energia.

Prestamos assistência em todas as questões  
relacionadas à Industrial Security.

Quer se trate de Indústria 4.0, Segurança industrial ou robótica: a fábrica do futuro exige  

novos conceitos, produtos e soluções. Isto requer a capacidade de uma empresa ágil para 

aceitar ideias inovadoras, torná-las comercializáveis e adequadas para uso industrial. Nos seus 

mais de 70 anos de história, a Pilz já provou muitas vezes esta sua habilidade: com produtos 

como o relés de parada de emergência PNOZ, o primeiro sistema de comando programável  

PSS 3000 ou o primeiro sistema de câmera seguro 3D SafetyEYE. A capacidade de inovação  

é parte integrante do nosso DNA. A Pilz investe mais de 20% dos seus lucros em investigação  

e de sen volvimento. Estamos também envolvidos em comités nacionais e internacionais e 

trabalhamos em estreita colaboração com institutos de investigação.

» Estamos formando o futuro  
da automação industrial. «



Mais que  
apenas um trabalho
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Como empresa familiar, a Pilz define-se pelos seus colaboradores. 

Cada colaborador contribui para garantir que as pessoas e as 

máquinas trabalhem em conjunto em segurança e que o ambiente, 

seja na fábrica ou no dia-a-dia, seja seguro hoje e no futuro. Com 

os nossos produtos e serviços também apoiamos a produção que 

economiza recursos para o desenvolvimento sustentável.

Os nossos valores de raízes cristãs, bem como o respeito  

e apreciação pelas outras culturas e pelas principais religiões 

mundiais são a base dos nossos princípios. O ambiente de 

trabalho positivo e construtivo onde todos se tratam de forma 

ética se caracteriza pela apreciação mútua, interação respeitosa, 

atenção e rigor, honestidade e abertura, lealdade e fiabilidade, 

bem como ajuda e diligência.

Nos orgulhamos dos nossos curtos processos de decisão,  

das versáteis possibilidades de participação nos processos e  

um elevado nível de responsabilidade pessoal. Oferecemos  

uma relação de trabalho segura, horários de trabalho flexíveis,  

um regime empresarial de apoio às pensões e diferentes grupos  

de lazer e esportes.

» Uma empresa com tradição –  
com futuro promissor. «

O primeiro passo –  
quer seja uma formação,  
curso profissional  
ou estágio.

A paixão por  
soluções criativas.



Pilz GmbH & Co. KG Felix-Wankel-Straße 2 73760 Ostfildern Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0 Telefax: +49 711 3409-133 info@pilz.com www.pilz.com

Nós somos representados internacionalmente. Para maiores informações consulte o nosso sítio na Internet www.pilz.com ou contate a nossa matriz.

Entregue por:

CECE®, CHRE®, CMSE®, InduraNET p®, Leansafe®, Master of Safety®, Master of Security®, PAS4000®, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PLID®, PMCprimo®, PMCprotego®, PMCtendo®, PMD®, PMI®, PNOZ®, PRBT®, PRCM®, Primo®, PRTM®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, 
SafetyEYE®, SafetyNET p®, THE SPIRIT OF SAFETY® são marcas protegidas e legalmente registradas em alguns países da Pilz GmbH & Co. KG. As características dos produtos podem divergir dos indicados neste documento, dependendo da versão do documento e escopo do 
equipamento. Não nos responsabilizamos pela atualidade, correção e integralidade das informações contidas no texto e nas imagens. Em caso de dúvida, consulte nosso suporte técnico.
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