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Mensagem jornalística

Embaixadora da Austrália na Alemanha visita a
Pilz em Ostfildern – chances da automação em
foco

Ostfildern, 15.03.2017 - Em 14/03/2017, a embaixadora da

Austrália na Alemanha, Lynette Wood, e o cônsul-geral da

Austrália, Richard Leather, informaram-se sobre as soluções

de empreendimentos de médio porte para a fábrica do futuro

na empresa de automação Pilz em Ostfildern. A conversa

tratou também da importância dos valores para o êxito da

Indústria 4.0.

  

Na economia australiana, predomina o setor de prestação de

serviços, responsável por 60–65% do produto interno bruto (PIB).

Entretanto, o governo está buscando por alternativas. Com êxito.

Conforme estimativa do Ministério das Relações Exteriores, os

ramos de futuro na Austrália, tais como a tecnologia da informação

e da comunicação, a biotecnologia, a nanotecnologia e a tecnologia

médica estão assumindo uma importância crescente.

Intercâmbio para a Indústria 4.0

Para analisar as chances dos projetos e das soluções da Indústria

4.0 para as indústrias da "terra dos cangurus", a embaixadora da

Austrália na Alemanha, Lynette Wood, juntamente do cônsul-geral e

Senior Trade and Investment Commissioner, Richard Leather,

visitaram a empresa especialista em automação Pilz. Lynette Wood

é embaixadora da Austrália na Alemanha desde setembro de 2016.

Como salientou o diretor comercial da Pilz Austrália, Scott Moffat, a

embaixadora estava pessoalmente interessada em "trocar ideias

com a Pilz sobre a produção do futuro".
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Essa conversa iniciou uma cooperação mais estreita com a Pilz.

Estão planejados outros workshops nos quais ambas as partes

pretendem trocar as suas experiências. "A conversa de hoje foi

muito aberta e amistosa. Alegramo-nos com o fato de que a

embaixadora da Austrália considera a Pilz uma parceira importante

para assegurar o futuro do setor de produção australiano", salienta

Susanne Kunschert, que, enquanto diretora-sócia, cumprimentou os

visitantes de alta hierarquia na sede da empresa em Ostfildern.

"Os valores são o fundamento para a Indústria 4.0"

Além de um passeio pela empresa, na agenda da visita à Pilz,

constavam também palestras e mesas de debate com Susanne

Kunschert e com o diretor da área de Gestão de Inovações, Klaus

Stark. Lynette Wood e Richard Leather informaram-se sobre os

atuais produtos e projetos da empresa na área da proteção e

segurança na Indústria 4.0. Segundo Kunschert, os visitantes se

mostraram impressionados principalmente com o "nosso sistema de

automação PSS 4000 apto para a Indústria 4.0, que possibilita

automatizar, de modo seguro e simples, as instalações

distribuídas".

Kunschert salientou que o ser humano não deve ser esquecido nas

discussões sobre tecnologias: "Basicamente, a Indústria 4.0 é um

processo de mudança cujo foco é o ser humano. Justamente por

isso, é importante que haja um fundamento de valores nas

empresas."
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Desde 1998, a empresa de automação Pilz atua na Austrália com

uma filial própria. Além da venda de produtos e sistemas, a Pilz

Austrália, contando com quatro estabelecimentos, oferece um

portfólio de serviços completo com consultoria técnica, assessoria a

projetos do cliente e treinamento. Os clientes são provenientes das

áreas de produtos alimentícios e bebidas, de mineração, indústrias

de processamento e de geração de energia, entre outras. Como

"embaixadora da segurança", a Pilz construiu um nome na Austrália

ao criar e estruturar os padrões na área de segurança de máquinas.

  

Legenda:

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.: 181619
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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://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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