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Mensagem jornalística

A Pilz e os novos recordes de faturamento e novo
número de colaboradores – amplas bases para a
tecnologia de ponta

Ostfildern, 25.06.2015 -

  

O grupo de empresas da Pilz GmbH & Co. KG, com sede em

Ostfildern, próxima a Stuttgart, finalizou o ano fiscal de 2014 com

sucesso. A empresa familiar aumentou o seu faturamento, atingindo

o novo recorde de 259,3 milhões de Euro. Para o líder no mercado

mundial na área de comutadores e controladores de segurança,

isso significa um aumento de 11,3 porcento em relação a 2013. O

número de colaboradores igualmente aumentou no último ano: de

6,3 porcento, passando para 1.922 colaboradores.

 

"Nosso crescimento se encontra sobre uma base muito ampla,

tanto no que se refere à distribuição regional, quanto aos ramos e

também ao nosso portfólio" explica Renate Pilz, presidente da

diretoria da Pilz GmbH & Co. KG. A comprovação disso é o

percentual de exportação que aumentou para 69,5 porcento (+ 1,3

porcento em comparação a 2013). Isso favoreceu também o

crescimento do faturamento nos clássicos mercados europeus.

Boas perspectivas para o leste afastado
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O maior mercado para crescimento nos últimos anos continuou

sendo o mercado asiático, principalmente a China. A Pilz tira

proveito das vantagens, não somente do crescimento estável na

construção de máquinas destinadas à exportação, mas de modo

geral pelo direcionamento da indústria chinesa, voltada para a

qualidade e a sustentabilidade e, com isso, também para a

segurança. Desde a inauguração da unidade fabril em Jintan, na

China, na primavera local de 2015, a Pilz realiza fornecimentos aos

seus clientes da China de modo ainda mais rápido.

Crescimento estável do quadro de colaboradores

Também no que diz respeito ao seu quadro de pessoal, a Pilz

continua crescendo nos últimos anos. Na data-base de 31/12/2014,

a empresa de automação estava ocupando 1.922 pessoas em 31

filiais no mundo inteiro. Assim, o número de colaboradores

aumentou em 45 porcento nos últimos 5 anos (31/12/2009: 1.319

colaboradores). No ano fiscal atual, a Pilz pretende criar mais cerca

de 200 postos de trabalho. Atualmente, a empresa ocupa 946

pessoas na sede em Ostfildern, dentre esses, 31 são estagiários.

Investimentos na pesquisa e desenvolvimento bem acima da

média

Tradicionalmente, a pesquisa e o desenvolvimento são de grande

importância para a Pilz. No último ano fiscal, a empresa dirigida

pelos proprietários investiu 20 porcento do faturamento no

desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Com isso, a Pilz

se situa bem acima da média das empresas produtoras do ramo.

Portfólio completo para as exigências da indústria 4.0
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Em suas atividades de pesquisa e desenvolvimento, a Pilz dá

atenção especial à indústria 4.0, ou seja, à crescente ligação em

rede dentro da produção por meio de tecnologias de internet.

Nisso, a automação de máquinas e instalações ocupa um papel

fundamental. A Pilz se considera bem equipada para essa

finalidade: "Nosso portfólio abrange sensores inteligentes e

acionamentos, bem como comandos, que estão em condições de

controlar seguramente também instalações distribuídas e

complexas. Com isso, já oferecemos um portfólio completo hoje

para as tarefas de automação do futuro. Com o sistema de

automação PSS 4000 para segurança e automação, apto para a

indústria 4.0, os usuários podem controlar de modo simples e

rentável instalações de estrutura modular", afirma Renate Pilz.

A Pilz iniciou muito bem o ano fiscal de 2015. "Estamos muito

satisfeitos com a entrada de pedidos nos primeiros meses. Estamos

otimistas que em 2015 poderemos manter o curso de crescimento

no nível atingido" prevê Renate Pilz.

 

Você pode encontrar textos e imagens em www.pilz.com também

para download. Para ir diretamente às páginas da internet

relevantes no centro de imprensa, insira o seguinte código da Web

na busca da página inicial.: 84432
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A Pilz nas redes sociais

Em nossos canais nas mídias sociais, fornecemos a você

informações gerais sobre a empresa e as pessoas da Pilz e

informamos sobre acontecimentos atuais na área da Tecnologia de

Automação.

https://www.facebook.com/pilzdobrasil/?ref=ts&fref=ts

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=5051658

Contato para jornalistas

Gabriela Santos

Contato da imprensa

+ 55 11 4942-7040

g.santos@pilz.com.br
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