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Mensagem jornalística

A Pilz auxilia na avaliação internacional de
conformidade: o caminho mais seguro para obter
máquinas em conformidade com a NR-12 para o
Brasil – segurança de máquinas: passaporte para
o Rio

Ostfildern, 07.09.2017 - A Pilz amplia sua oferta de serviços para

as avaliações internacionais de conformidade: agora, a

empresa de automação também auxilia seus clientes no

caminho para máquinas em conformidade com a NR-12 e abre,

assim, o acesso ao mercado brasileiro para os fabricantes de

máquinas e usuários de todo o mundo. Afinal: qualquer

fabricante que vende máquinas para o Brasil, precisa fornecer

as máquinas em conformidade com a norma regulamentadora

brasileira NR-12. Os operadores de máquinas no Brasil, por

sua vez, são obrigados a realizar medidas de proteção para os

seus funcionários em conformidade com a NR-12.

  

Agora, a Pilz oferece mundialmente um pacote de serviços para o

respectivo processo de avaliação de conformidade. Na primeira

etapa, a Pilz assume a análise de riscos necessária, determinada a

conformidade com os requisitos de Health & Safety da NR-12 e

valida a máquina junto ao fabricante. Após a tradução de todos os

documentos necessários para o português, a Pilz assume o

processo completo até a submissão aos órgãos brasileiros com o

registro conforme a NR-12. Além disso, a empresa de automação

oferece auxílio no comissionamento e na subsequente validação da

máquina no Brasil.
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Conhecimento local, demanda global

A Pilz consegue garantir, aos seus clientes de atuação

internacional, a conformidade com a NR-12 uniformemente em

todas as suas filiais. Para isso, a empresa oferece aos clientes esse

serviço internacional e uniforme em parceria com um representante

local. Em cada país, os especialistas da Pilz aproveitam o amplo

conhecimento dos colegas no Brasil: a Pilz está credenciada

oficialmente no Brasil como “profissional legalmente habilitado”,

apto a oferecer serviços para usuários e fabricantes de máquinas

em conformidade com a NR-12.

“A Pilz é capaz de disponibilizar e utilizar o conhecimento local para

além das fronteiras, bem como trabalhar com o mesmo

profissionalismo e qualidade em todos os países”, enfatiza Renate

Pilz, presidente da direção empresarial. “Além da marcação CE

para o espaço europeu, agora também podemos abrir o mercado

brasileiro para os clientes do mundo inteiro.”

NR-12: Passaporte para máquinas

No Brasil, os padrões de regulamentação conhecidos como NR

(normas de regulamentação) determinam os procedimentos para

garantir a segurança no trabalho. Ao todo, há 34 NRs que

regulamentam a segurança. A NR-12, responsável por máquinas e

instalações, em alguns aspectos se assemelha à diretriz europeia

de máquinas 2006/42/EG, mas abrange também requisitos

específicos das normas internacionais tipo B e tipo C, entre outros.

Enquanto as exigências da NR-12 não forem completamente

atendidas e formalmente documentadas, as máquinas não serão

aceitas no Brasil. Com a criação desses “passaportes para

máquinas”, a Pilz facilita o acesso a novos mercados às empresas

que desejam exportar máquinas.
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Legenda: A Pilz o auxilia desde a avaliação de risco até a validação de segurança para
garantir a conformidade das máquinas com os requisitos da norma NR-12 no Brasil.

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.: 186058

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
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Contato para jornalistas

Gabriela Santos

Contato da imprensa

+ 55 11 4942-7040

g.santos@pilz.com.br
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