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Pela primeira vez, a Pilz atingiu um faturamento
acima de 300 milhões de euros e investiu na
pesquisa e no desenvolvimento da sede - “Nós
construímos a mudança”

Ostfildern, 29.03.2017 - O grupo Pilz GmbH & Co. KG continuou

crescendo no último ano empresarial: a empresa de automação

de Ostfildern, na região de Stuttgart, aumentou o faturamento

para 306 milhões de euros, bem como a quantidade de

colaboradores para cerca de 2.200 nas 40 filiais atuais. Na

ocasião, cerca de sete milhões de euros foram investidos pela

Pilz para a reforma das áreas de pesquisa e desenvolvimento

na sede em Ostfildern. No fim de 2017, Renate Pilz, presidente

da diretoria, deixará as operações e passará a direção da

empresa familiar totalmente para as mãos de sua filha Susanne

Kunschert e de seu filho Thomas Pilz.

  

“A indústria está passando por um processo de transformação. A

conectividade e a digitalização dos processos empresariais

mudaram não apenas a produção, mas também a forma como

trabalhamos juntos. Estamos bem estruturados para construir essa

mudança”, explica Renate Pilz, presidente da diretoria da Pilz

GmbH & Co.KG, tendo em vista também os resultados do ano

empresarial de 2016.
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A Pilz aumentou seu faturamento acima de 300 milhões de euros

pela primeira vez no ano empresarial de 2016: 306 milhões de

euros, aumento de 6,2%. Na data de fechamento de 31/12/2016, a

empresa empregava 2.172 colaboradores (+6,9%) nas filiais em 40

países ao redor do mundo. A sede em Ostfildern contava com

1.025 colaboradores e colaboradoras no fim de 2016, dentre eles,

38 em formação. Em 2017, a Pilz oferecerá mais vagas de emprego

no grupo empresarial, sobretudo nas áreas de Customer Support e

Desenvolvimento.

Investimentos em P&D

Com uma cota de 19,8% novamente aplicados em pesquisa e

desenvolvimento, referidos ao faturamento de 2016, a Pilz reforça a

sua posição como uma das empresas mais inovadoras da técnica

de automação. Na ocasião, a automatizadora investiu

7 milhões de euros na área de pesquisa e desenvolvimento na

sede em Ostfildern: após o início do funcionamento no novo centro

de produção e logística Peter Pilz, o empreendimento de médio

porte transformou a área de produção existente até então em um

moderníssimo centro de pesquisa e desenvolvimento. Depois da

reforma, cerca de 330 engenheiros e engenheiras passaram a

desenvolver novas tecnologias e produtos para a automação do

futuro em um espaço de 7.300 metros quadrados.
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Foco na orientação ao cliente

Em 2016, a Pilz conseguiu ter um novo aumento de 0,3 ponto

percentual em seu percentual de exportação, chegando a 71,2%.

Para poder crescer internacionalmente, a “embaixadora da

segurança”, como é conhecida no mundo inteiro, investe na

formação da sua rede de comercialização e serviços: com a festiva

inauguração da Pilz South East Asia 2016, a Pilz aumentou a

quantidade de filiais, que agora chega a 40. Simultaneamente, a

empresa familiar intensifica o atendimento presencial ao cliente,

inaugurando inúmeros locais para as filiais existentes. “Os

processos empresariais digitais não são capazes de substituir o

contato com o cliente”, revela a presidente da diretoria.

Em 2016, a Pilz atingiu cerca de 75% de seu faturamento na

Europa, 15% na Ásia e quase 10% na América. Entre as filiais com

os maiores crescimentos em 2016, além dos países asiáticos, estão

também as filiais locais na Índia, no Brasil e no sul da Europa.

Robótica, o mercado do futuro

A Pilz é fornecedora de soluções de automação, sendo a segurança

a competência central e integrante de cada solução. A tecnologia

de comando segura continua sendo o gerador mais importante do

faturamento. No entanto, as áreas de sistemas de sensores e

tecnologia de acionamento também colaboram cada vez mais para

o crescimento.
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Em 2016, a área de produtos de tecnologia de comando com

tecnologia de acionamento foi a geradora mais importante do

faturamento da Pilz (66%), considerando-se valores absolutos, mas,

atualmente, as áreas de sistemas de sensores (15%) e serviços

(13%) já estão contribuindo com a sua parte no faturamento,

ocupando o segundo lugar. A oferta de serviços, com consultoria,

engenharia e treinamentos, há anos é um estável gerador de

faturamento da Pilz. A robótica segura é especialmente significativa

para a continuação do desenvolvimento: o crescente uso de robôs

no âmbito industrial está cada vez mais associado a uma possível

colaboração mais próxima entre homem e máquina. Nessa área, a

Pilz estabeleceu-se como especialista em segurança nos últimos

anos, auxiliando, por exemplo, fabricantes líderes de veículos

alemães na implementação de colaborações entre pessoas e

robôs.

A Pilz passa pela mudança de gerações de maneira consciente

e bem-sucedida

No fim de 2017, a presidente da diretoria Renate Pilz se afastará de

seu papel ativo na diretoria e passará a Pilz para as mãos de sua

filha Susanne Kunschert e de seu filho Thomas Pilz. A área

empresarial “mercado”, pela qual Renate Pilz é responsável até o

fim de 2017, será passada para sua filha Susanne Kunschert em

2018.

“Futuramente, a direção da empresa familiar será feita totalmente

por meus filhos: eles continuarão dirigindo a empresa da mesma

boa e comprovada forma, tendo como base nossos valores

empresariais e nossa estratégia”, explica Renate Pilz.
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Legenda:
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Legenda: No fim de 2017, Renate Pilz, Presidente Executiva, encerrará as suas atividades
na empresa e passará a gestão dos negócios da família totalmente para as mãos de sua
filha Susanne Kunschert e de seu filho Thomas Pilz.
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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.: 181693

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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