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Troca de informações sobre o tema “Indústria
4.0” entre a Pilz e Günther H. Oettinger,
comissário da União Europeia: “A classe média
deve atacar ofensivamente a digitalização”

Ostfildern, 27.11.2015 -

  

“Indústria 4.0” foi o tema central da visita de Günther H. Oettinger,

comissário da União Europeia para a Economia Digital e

Sociedade, na empresa de automação Pilz, em Ostfildern. Na sede,

ele abriu a nova oficina de treinamento da Pilz, na qual os

profissionais são qualificados para a indústria do futuro. Durante a

sua visita, o comissário Oettinger informou-se também sobre as

soluções de controle para a fábrica interconectada em rede. Por fim,

a Pilz, como uma empresa produtiva, proporcionou introspecções

sobre os desafios e oportunidades para as indústrias de médio

porte em relação ao tema “Indústria 4.0”. O comissário da União

Europeia estava acompanhado por Guido Wolf (MdL), principal

candidato do partido CDU às eleições estaduais em Baden-

Württemberg em 2016, e Andreas Deuschle (MdL).

 

“A fim de se impor na competição global, a indústria de médio porte

fortemente envolvida na pesquisa desempenha um papel especial

na Europa e na Alemanha. Ela precisa atacar ofensivamente a

digitalização da indústria; assim, a Europa vai manter o seu papel

de liderança econômica", diz Günther Oettinger de modo

convencido. “Neste sentido, a Pilz está na vanguarda do

desenvolvimento europeu e alemão”, frisa ele.  
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 “No futuro, os dados digitais e seu intercâmbio eficaz determinam o

processo de produção. Eles representam o valor real na cadeia de

processos. O grau da interconexão não só aumentará, como será a

medida do crescimento da produtividade", enfatiza Renate Pilz,

Presidente da Diretoria da Pilz GmbH & Co.KG, em conversa com

Günther H. Oettinger. “Com isso, a transformação digital atualmente

é o maior desafio para a indústria”, afirma Renate Pilz. 

“É crucial que empresas, como a Pilz, também mantenham no

futuro a sua orientação para o cliente, porque daí resulta uma

relação de confiança com os clientes, o que hoje é mais importante

do que nunca”, disse o Comissário da União Europeia. 

O fornecedor de soluções de automação seguras ajudou a moldar

“indústria 4.0” através de sua colaboração na União de Pesquisa do

governo federal desde 2010, ou seja, desde o início, consolidando a

segurança como um fator decisivo de sucesso para o projeto do

futuro. A Pilz opera em órgãos como o Alliance Industrie 4.0, de

Baden-Württemberg, as plataformas de pesquisa SmartFactory KL

e campus de pesquisa Arena 2036 na criação de normas práticas

comuns, - sempre sob o do ponto de vista da proteção e segurança.

  

 

Cabeças inteligentes para “Smart Factory” 

A formação de profissionais é importante para a indústria do futuro.

O sistema de formação dupla com escolas/universidades e

empresas como parceiros é um modelo alemão internacionalmente

admirado e cada vez mais copiado. 

Na Pilz, o comissário Oettinger, da União Europeia, obteve

pessoalmente uma imagem da qualidade da educação: Durante a

sua visita, ele abriu o novo centro de treinamento, no qual a
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empresa familiar qualifica 35 aprendizes em ocupações industriais

para o futuro. Os aprendizes mostraram através de modelo

construído por eles próprios como hoje em dia plantas inteiras já

podem ser monitoradas e controladas com soluções de automação

da Pilz através de um tablet/computador. “Para os jovens, lidar com

tecnologias de internet é algo simples, eles crescem com isso e, de

modo natural, levam estas tecnologias para dentro das empresas e

fábricas”, diz Renate Pilz de modo convencido. 

Indústria 4.0 na produção da Pilz 

Günther Oettinger H. visitou também o novo centro de produção e

logística Peter Pilz, o qual a empresa havia colocado em operação

em sua sede, no início de outubro. Lá a Pilz produz controles

inteligentes, sensores e atuadores para a engenharia de máquinas

e instalações. A empresa conta com processos de negócios

digitalizados e o uso de tecnologias de Internet para a otimização

de sua própria produção: Graças à tecnologia sem contato RFID,

suportes de peças encontram automaticamente o caminho certo

para a próxima estação de processamento; dados da máquina são

coletados e analisados na própria nuvem da Pilz. Assim, mudanças

de estado ou desgaste podem ser detectadas precocemente e

tempos de paralisação são reduzidos. 

Segurança e padrões são um desafio 

A Pilz tem consciência dos desafios relacionados à segurança de TI

por meio de uma produção totalmente interconectada em rede. Por

isso, a empresa de automação investiu em uma ampla

infraestrutura de segurança para monitorar todo o tráfego de dados.

Isso inclui um centro de dados independente que atende aos

padrões mais recentes. A análise permanente de protocolo e todos

os outros dados permite a detecção precoce de quaisquer

irregularidades. Além disso, diferentes sistemas de firewall foram
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instalados para zonas de produção individuais, de modo que o nível

de segurança necessário para cada zona possa ser ajustado

individualmente. Interrupções e riscos de segurança são evitados, o

know-how é protegido. 

“Indústria 4.0 estabelece padrões elevados para o manejo

responsável de dados. A disponibilidade de sistemas

automatizados depende, portanto, da proteção e da segurança",

esclarece Günther H. Oettinger. 

“O aumento da interconexão e a entrada da Internet nas instalações

da fábrica é um processo que precisa ser administrado em etapas”,

diz Renate Pilz. Isso demonstraram as discussões atuais sobre os

padrões necessários. “Indústria 4.0 também necessita de padrões

internacionais confiáveis para a segurança, caso contrário, as

soluções não serão viáveis. Como “embaixador da segurança”, a

Pilz vê uma tarefa importante nos próximos anos, a ser exercida em

conjunto na economia e na política", disse o Presidente da Diretoria

ao comissário da União Europeia.
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Legenda:

 

Legenda:

Página 5 de 6



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.: 87293

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://www.linkedin.com/company/pilz-do-brasil

Contato para jornalistas

Gabriela Santos

Contato da imprensa

+ 55 11 4942-7040

g.santos@pilz.com.br
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