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Medalha de mérito de ouro para Renate Pilz –
ministro-presidente Kretschmann: Exemplo de
empresa familiar que cria valores ao viver
conforme estes valores

Stuttgart/Ostfildern, 03.07.2015 -

  

Em 03/07/2015, Renate Pilz, Presidente Executiva da Pilz GmbH &

Co. KG, recebeu a medalha de mérito em ouro. O ministro-

presidente de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, entregou

a medalha durante uma cerimônia em Stuttgart. A medalha de

mérito é uma premiação pessoal do ministro-presidente pelos

ganhos para o Estado de Baden-Württemberg e sua população.
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Ministro-presidente Winfried Kretschmann: Exemplo de

empresa familiar que cria valores ao viver conforme estes

valores

“A cultura empresarial moldada por Renate Pilz, onde o sucesso

econômico e a convivência humana caminham lado a lado, não

pode ser prescrita por lei nenhuma no mundo. Uma cultura como

esta precisa de modelos: Pessoas que vivem e irradiam esta

cultura, fazendo com que ela seja expressada. Modelos como

Renate Pilz”, disse o ministro-presidente Winfried Kretschmann, ao

entregar a medalha de mérito de ouro para Renate Pilz, na sexta-

feira (3 de julho de 2015), em Stuttgart.

Após a trágica morte de seu marido, o empresário Peter Pilz,

Renate Pilz se viu de repente sozinha com dois filhos. Ela não tinha

estudado nem tinha conhecimentos técnicos ou econômicos

prévios, e muito menos sabia alguma coisa sobre a tecnologia da

automação. “Ainda assim, ela decidiu não vender a empresa Pilz,

indo contra o conselho de seus conhecidos – por um sentimento de

obrigação, como ela mesma diz”, explicou o ministro-presidente.

Em seguida, ela deixou a liderança da Pilz limitada ao conselho

consultivo da empresa e aproveitou os anos de criação dos filhos

para estudos intensos, antes de assumir completamente a

liderança da empresa, em 1994.
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“A visão do marido de desenvolver a empresa, na época com 200

funcionários, para se tornar um líder em tecnologia ativo

internacionalmente, foi seguida por Renate Pilz passo a passo, de

maneira impressionante”, enfatiza Kretschmann. Desde então, a

empresa com sede em Ostfildern cresceu e conta hoje com 1900

funcionários, com 31 filiais em todos os continentes. Além disso, no

ano passado a Pilz atingiu um novo recorde de receita, com um

aumento de 70% em suas exportações. “Assim, a empresa de

Renate Pilz faz parte, sem sombra de dúvidas, das empresas de

médio porte que são exemplo em nosso país: inovadora, presente

nos mercados internacionais e, ao mesmo tempo, com raízes fortes

em nossa região”, destaca o ministro-presidente Kretschmann.

Cuidado, precisão e muita atenção aos detalhes são necessários

para ficar sempre à frente da concorrência. Ao mesmo tempo, o

detalhe bem planejado em um setor como o da tecnologia de

segurança poderia até salvar vidas em casos extremos. “Durante

uma visita à empresa no ano passado pude entender melhor como

o tema ‘Segurança na fábrica’ se tornou complexo na era da

digitalização e da indústria 4.0”, disse o ministro-presidente. São

necessários sensores inteligentes e outras soluções para evitar que

homem e máquina não se atrapalhem.

No entanto, cuidado e atenção não são presentes somente durante

o manuseio técnico na empresa Pilz, mas também têm exatamente

a mesma importância para garantir um bom ambiente de trabalho.

“Renate Pilz sempre se esforça para ouvir os problemas pessoais

de seus funcionários, pois ela também deseja manter o ‘familiar’ da

empresa familiar, ainda que com sua presença global”, diz

Kretschmann. “A Pilz é uma empresa que cria valores ao viver

conforme estes valores.”
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Pesquisa e desenvolvimento, bem como o treinamento e

especializações, são componentes decisivos na Pilz. Assim, Renate

Pilz também se envolve no discurso político para o tema da edução,

por exemplo, no âmbito de seu comprometimento com a Federação

dos Empresários Católicos. “Como empresária ativa mundialmente,

ela também assume a responsabilidade quando se trata de

melhorar as chances de educação em todo o mundo”, explica

Kretschmann. Por exemplo, durante uma visita no sul da Índia, ela

iniciou um projeto de ajuda em conjunto com um padre indiano,

possibilitando o acesso à educação para crianças de classes mais

baixas.

“Coragem e espírito empreendedor, trabalho duro e consciência,

entusiasmo pela tecnologia e a inovação são características da

Renate Pilz, assim como o sentido de família, a responsabilidade

social e uma forte crença católica”, disse o ministro-presidente

Kretschmann.

No caso de perguntas sobre este comunicado para a imprensa,

entre em contato diretamente com o Ministério do Estado de Baden-

Württemberg: Richard-Wagner-Straße 15 · 70184 Stuttgart ·

Telefone 0711 2153-222 · Fax 0711 2153-480 ·

pressestelle@stm.bwl.de

www.baden-wuerttemberg.de · www.stm.baden-wuerttemberg.de
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Contato

Martin Kurth

Imprensa corporativa e especializada

Alemanha

Telefone: +49 711 3409-158

E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Imprensa especializada

Alemanha

Telefone: +49 711 3409-7009

E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Relações públicas

Áustria

Telefone: +43 1 7986263-13

E-mail: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Relações públicas

Suíça

Telefone: +41 62 88979-33

E-mail: m.bernasconi@pilz.ch
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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.: 84471

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/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://plus.google.com/u/0/b/111025421859029563643/105464160362974979416/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz

Contato para jornalistas

Contato da imprensa

Página 6 de 6

https://www.facebook.com/pilzINT
https://twitter.com/Pilz_INT
https://www.youtube.com/user/PilzINT
https://plus.google.com/u/0/b/111025421859029563643/105464160362974979416/posts
https://www.linkedin.com/company/pilz

	Medalha de mérito de ouro para Renate Pilz – ministro-presidente Kretschmann: Exemplo de empresa familiar que cria valores ao viver conforme estes valores
	A Pilz nas redes sociais
	Contato para jornalistas


