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Para fl uxo rápido de trabalho, 
Sistema Modular DRI, da Düren 

Stock Tainer, STR-T, da Rod-Car, 
mobilidade dentro do armazém
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ertamente somos otimistas. 
Nós, que fazemos a Revis-
ta , e, vocês que nos leem 
há 499 edições. Se não fôsse-

mos otimistas não estaríamos aqui, de 
pé, acreditando em um futuro melhor, 
em dias mais prósperos. Assim como na 
indústria. Se os empresá-
rios não fossem otimistas 
e não acreditassem que 
o pior já passou, ou está 
passando, como querem 
alguns, não estariam to-
mando decisões positivas, 
como aumentar a produ-
ção. E a pesquisa da Con-
federação Nacional das 
Indústrias (CNI) revela 
que a produção cresce 
nas grandes indústrias. 
No fi nal de setembro, a 
confederação divulgou 
um estudo animador: “As 
expectativas dos empre-
sários para a demanda, as exportações e 
a compra de matérias-primas nos pró-
ximos seis meses são positivas. (...) De-
pois de 21 meses de queda, a produção 
da indústria brasileira parou de cair. O 
índice de evolução da produção fi cou 
em 50,8 pontos em agosto. Foi a pri-
meira vez desde novembro de 2014 que 
o indicador fi cou acima dos 50 pontos, 
informa a Sondagem Industrial, divul-

gada em setembro, pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI)”. E nós, 
como imprensa especializada, percebe-
mos este ânimo entre os empreendedo-
res. Precisa melhorar? Com toda certe-
za. A indústria precisa voltar a contratar 
para produzir ainda mais. Mais gente 

trabalhando, mais con-
sumo; mais consumo, 
mais produção. É o cír-
culo virtuoso que faz a 
roda da economia gi-
rar. Economia girando 
destaca a necessidade 
de investir nas mídias 
especializadas, como é 
o nosso caso. Os no-
mes e as marcas dos 
artigos que a indús-
tria produz necessitam 
estar na memória do 
consumidor, normal-
mente outra empresa, 
já que somos especia-

listas em B2B. Entretanto, não adianta 
sermos positivos, otimistas. Precisamos 
que todos acreditem também e princi-
palmente que nos apoiem. A é sua 
revista técnica, que se preocupa em pu-
blicar as atualidades dos setores envolvi-
dos e também muitos produtos técnicos 
por edição. Sugestões, críticas, fi quem à 
vontade: a Revista  é sua.
Boa leitura.

Depois de 21 meses 
de queda, a produção 
da indústria brasileira 
parou de cair. 
O índice de evolução 
da produção fi cou 
em 50,8 pontos 
em agosto.

Cecilia Borges | EDITORA-CHEFE
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A empresa Rod-Car, ao longo da 
sua atuação no mercado, desde 
1966, solidifi cou sua marca no 
segmento de movimentação e 
armazenagem de materiais

Otimização no uso de veículos cor-
porativos com a utilização da solução 
Benner

As empilhadeiras F-Series 
são do tipo de contrapeso à 
combustão

Equipamento facilita 
o trabalho em bancadas 
e linha de montagem

A Fesma é uma empresa especializada no de-
senvolvimento e fabricação de sistemas de es-
teiras porta-cabos

Com presença em todos os seg-
mentos de mercado, com mais 
de 800 clientes ativos no 
Brasil e exterior (Argen-
tina, Uruguai, Equador, 
Colômbia, Venezuela, México e Irã), a Düren é fabricante 
de sistemas modulares

Este artigo foi enviado por Carlos Landi, 
que tem mais de 20 anos de experiência 
no mercado de logística e transportes. 
Neste material, ele trata do surgimento da 
4PL, ou seja, a terceirização dos serviços 
já terceirizados pela indústria

Marcos Aurélio da Costa é o autor deste 
trabalho que destaca que não é à toa 
que aqui estão dois setores que promo-
vem o sucesso da logística dentro de 
uma empresa ou podem ser um grande 
fator gerador de problemas e de perdas. 
Não existe abismo entre facilitar e travar. 
Essas condições estão bem próxima.

ABB e NKT Cables assi-
nam acordo de parceria 
estratégica de longo prazo

Tecnologia do Uvex Supremo evita 
que os trabalhadores corram riscos de 
acidentes motivados pela remoção de 

óculos embaçados, além de aumentar a produtividade

A oferta de serviços da Verind é destinada aos clientes da 
Dürr do setor automobilístico

Diretor da Junker do Brasil, 
Dirk Huber, é otimista com 
novas negociações

A ISA Expo Campinas,   evento técnico, voltado às 
tecnologias em automação, instrumentação, elé-
trica e eletrônica, sistemas e controle de proces-
sos e equipamentos industriais   ocorreu em mea-
dos de setembro e reuniu importantes empresas

FESTO NOVUS

ÔMEGA
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PROGRAMA PARA CAD/CAM
Softwares para programação de máquinas CNC 
são bastante utilizados por empresas de pequeno, 
médio e grande portes. Diante dessa necessidade 
significativa, a Ascongraph, dentre outros produtos, 
desenvolve também o Robotmaster que é um sof-
tware CAD/CAM de programação off-line de robôs 
de seis eixos, a partir do modelo CAD. Ele realiza a 
integração da programação, simulação e geração 
de códigos para robôs sob o Mastercam. Com o 
Robotmaster é possível criar trajetórias simples ou 
complexas, sem uso de teaching points; oferece 

ferramentas especiais de programação que identificam e evitam situações de singularidade, limi-
tes de alcance, limites de articulações etc. Além disso, é uma solução única para programação de 
robôs de todos os diferentes fabricantes. O software é indicado para rebarbar e realizar usinagem, 
corte a laser, jato d’água, polimento, pintura, colagem, roller hemming etc.

PRENSA-DOBRADEIRA
Um sistema de alta velocidade, é a prensa-dobradeira HG 
8025 que atende às necessidades de dobras de materiais 
desde os finos até os grossos. O equipamento, da Amada, 
é fabricado com estrutura rígida que combina com o siste-
ma híbrido de acionamento e amplia ainda mais a faixa de 
processamento. Embora execute as dobras de peças com 
rapidez e precisão, a HG 8025 consegue proporciona me-
lhorias no ambiente de trabalho e economizar mais energia 
do que os modelos convencionais. Ela concebe uma grande 
variedade de soluções para ajuste do ângulo de dobra, o que 
auxiliam operadores inexperientes a obter o ângulo de dobra 
correto desde a primeira peça, sem a necessidade de testes. A máquina possui um controlador com 
funções de visualização para que operadores consigam verificar, em tempo real de processamento, 
as informações sobre a dobra.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS

A AFM desenvolve e acumula conhecimentos 
tecnológicos na fundição de peças em aço 
e ferro nodular. Ela conta com uma estrutura 
de fornos de fusão a indução com capacida-
de para produzir peças desde 1 kg até 4.000 
kg. Dispõe de um processo de moldagem 
de cura a frio que consiste de um sistema 
de areia automatizado, capaz de prover um 
reaproveitamento de 90% da areia utilizada. 
Além desse, outros processos são utilizados 
na empresa, como macharia, fusão, acaba-
mento e tratamento térmico. A AFM dispõe 
ainda de laboratórios para ensaios destruti-
vos e não destrutivos, além dos processos 
de apoio a fundição, como a modelação e 
usinagem, que fazem parte da estrutura. 
Dessa forma, ela proporciona soluções com-
pletas, desde o desenvolvimento do projeto 
do material fundido até a entrega de conjun-
tos montados. 
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FALE COM A REDAÇÃO

Em OUTUBRO de 2016 a revista  
   

aborda sobre SEGURANÇA E PROTEÇÃO.
Se você tiver sugestões de pauta, dúvi-

das ou necessitar de mais  
esclarecimentos sobre esse assunto, 

mande um e-mail para a seção  
.

Participe da seção 
 e encontre as soluções 

sobre os mais variados temas  
que são abordados na revista  

. 
As perguntas devem ser encaminhadas 

para redacao@banas.com.br  
com o título FALE COM A REDAÇÃO.
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FEIRAS E CONGRESSOS NO BRASIL 2016

EVENTO DATA LOCAL ORGANIZAÇÃO

18ª Fimai Ecomondo - Feira Internacional de 
Meio Ambiente Industrial e Sustentabilidade

04 a 06/10/2016 São Paulo (SP) 
Expo Center Norte 
www.fimai.com.br 

TranspoQuip Latin America 2016 04 a 06/10/2016 São Paulo (SP) 
Expo Center Norte 
www.transpoquip.com.br

Rio Oil & Gas 2016 24 a 27/10/2016 Rio de Janeiro (RJ)
IBP - Instituto Brasileiro de 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis 
www.riooilgas.com.br

Congresso SAE Brasil 2016 25 a 27/10/2016 São Paulo (SP) 
Expo Center Norte 
www.saebrasil.org.br

FEIRAS E CONGRESSOS NO EXTERIOR

EVENTO DATA LOCAL ORGANIZAÇÃO

Fruit Attraction Feira Profissional do Setor de 
Frutas e Hortaliças

05 a 07/10/2016 Madrid (Espanha) www.ifema.es

EXCON 2016 - XXI Exposição Internacional 
de Inovações de Construção

11 a 15/10/2016 Lima (Peru) www.feriasmultisectoriales.com

MIAC - Mostra Internacional da Indústria de 
Papel

12 a 14/10/2016 Milão (Itália) www.edinova.com

TIGIS - Feira Internacional da Indústria em 
Verde, Energia, Ambiente e Água

12 a 14/10/2016
Taipé - Taiwan 
(China)

www.taipeitradeshows.com.tw

CURSOS PROFISSIONALIZANTES

OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2016 DATA LOCAL ORGANIZAÇÃO E INFORMAÇÕES

Mapeamento do Fluxo de Valor 10/10/2016 São Paulo
Abimaq  
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movimentação de materiais e transporte

17/10/2016 São Paulo
Minder  
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Lean Manufacturing 18/10/2016 São Paulo
Abimaq  
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Auditoria Interna em processos 26 e 27/10/2016 Rio de Janeiro (RJ)
Portal da Auditoria   
������*��<�#&>"�!�=�



LAMINADORA DE PERFIS
Especialmente desenvolvida para conformar ao mesmo tempo vários perfis, a la-
minadora de perfis TLC 30 premium proporciona agilidade na produção, porém 
com tecnologia avançada e qualidade das matérias-primas e componentes. A 
TLC 30 premium é utilizada para laminação de roscas, módulos, recartilhas (pa-
ralelas, cruzadas e splines), estrias, esféricos e brunimento. Ela tem capacidade 
de produção constante de peças ou barras, nos sistemas passante e introdução. 
Opera em 380 V de tensão e a 80 A de corrente ou em 440 V de tensão e a 17,5 
A de corrente. As ferramentas possuem ø 130 mm - ø 190 mm e 120 mm de largura máxima. O 
diâmetro a laminar é de 3 mm - 75 mm; o passo máximo de 7 mm; o diâmetro do eixo do rolo de 54 mm; 
distância entre centros de 140 mm - 280 mm; velocidade dos rolos de 0 - 97 rpm etc.

PERFILADEIRA
A CMSP 4000 é uma perfiladeira de grande porte para 

conformação de chapa de aço a frio. É um equipamento ro-
busto, entretanto oferece flexibilidade e a capacidade para conformar 

chapas de até # 4,75 mm de espessura, com desenvolvimento de até 700 mm 
de largura. A velocidade do trabalho pode variar de acordo com a necessidade, po-

rém atinge a velocidade de 30 m/min. É indicado para perfis estruturais, implementos rodoviários 
e agrícolas, porta-paletes etc. 

ESTABILIZADORES
Destinados para aplicações corporativas e cargas críticas, os estabili-
zadores da linha Ômega da CM são monofásicos, oferecem de 1 kVA a 
20 kVA de potência, têm dimensões e pesos variados, de acordo com o 
modelo escolhido. São equipamentos silenciosos, totalmente estáticos e 
de elevada isolação galvânica. Os estabilizadores Ômega possuem regu-
lação por degrau tipo Tap Switch, comutação de tiristores zero-crossing, 
sensores de subtensão e sobretensão em dois estágios, leds de sinaliza-

ção normal e anormal. São construídos com transformador-isolador de blindagem eletrostática. Dis-
põem de regulação estática de +/- 20% da tensão nominal e oferecem tempo de resposta de quatro 
milissegundos, ou seja, 1/4 de ciclo (60 Hz). 

POLIAS E CORREIAS
A Schneider for-
nece polias sin-
cronizadoras MXL 
que são produzi-
das em alumínio, 
com passo 0,080” 
ou 2,032 mm, no 
padrão de largura 
025 que equivale 
a 6,35 mm, ma-
cia, com ou sem 
flange, de 10 a 80 
dentes, diâmetro 
primário de 6,47 

a 51,73, diâmetro sobre flanges de 10,79 a 
36,06, diâmetro mínimo do furo de 3 a 12, di-
âmetro máximo do furo de 3 a 32, diâmetro do 
cubo de 10,80 a 38,10, largura sem cubo de 
7,30 a 9,50, largura total com o cubo de 14,40 
a 19,05 e peso que varia de 1 g a 145 g. A 
empresa dispõe também de polias de alumínio 
em V e micro V, sincronizadoras, buchas côni-
cas etc. Além de polias, ela fornece correias 
sincronizadoras em borracha (ômega, ômega 
HP, trapezoidal, duplo dentada HTD, duplo 
dentada trapezoidal), correias sincronizadoras 
em poliuretano com aço, correias perfil V (du-
plo V, kraft band, WR=poliflex, WR kraft band, 
de emenda), linha complementar de correias 
(micro V, micro V PU/Aramid, polycord, varia-
doras, retíficas). A empresa utiliza o sistema de 
atendimento direto ao consumidor, em peque-
nas quantidades para manutenção industrial.





ORGANIZADOR DE PAPÉIS
Uma maneira inovadora e 
inteligente de otimizar es-
paços é obtida com o Flex-
wave®, um organizador 
multifuncional de papéis 
comuns disponibilizado 
pela Controles Visuais. Ele 
é composto por uma base 
de encaixe que pode ser 
afi xada em qualquer tipo 
de superfície, de modo 
que as calhas, ao se encai-
xarem entre si, oferecem 
ao usuário a possibilida-
de de obter até 15 espaços para acomodar os 
itens planejados. Com o Flexwave®, fornecido 
em nove cores e módulo transparente, é possí-
vel organizar tanto os espaços reduzidos quanto 
os amplos, e tornar mais prático o manuseio de 
papéis, documentos, notas fi scais etc. O produto 
é utilizado na indústria, no comércio em geral, na 
área da saúde, no setor da educação, em hotela-
ria, no segmento de transportes etc.

GERADORES
A linha CPDG de geradores está disponível em 
24 kVA a 227 kVA de potências, tensão de saída 
trifásica de 220 V ou monofásica de 127 V em 
60 Hz. Os geradores utilizam motores Perkins 
e alternadores WEG que proporcionam vida 
útil longa e suporte garantida pela empresa. 
São construídos com carenagem galvanizada, 

robusta 
e resis-
tente à 

corrosão. 
Possui 
tanque 

em 
polietile-
no com 
capaci-

dade que 
resulta 

em mais autonomia de combustível. Eles utili-
zam indicadores analógicos de corrente e ten-
são para facilitar a operação. Para que haja 
manuseio rápido e prático, estão implantados, 
olhal de içamento e entradas de empilhadeira. 
Os CPDGs produzem baixo nível de ruído e, 
portanto, podem ser indicados para serem ins-
talados em áreas com restrições sonoras.

VEDAÇÕES INDUSTRIAIS

Com tecnologia moderna em CNC utilizada na 
fabricação de vedações usinadas, a CGL pro-
duz peças especiais de 5 mm a 2.500 mm, em 
14 diferentes compostos e mais de 140 perfi s. 
As vedações oferecem o lábio, parte funcional 
do vedante, de excelente acabamento, baixo 
nível de rugosidade que resultam em vida útil 
mais longa do vedante, economia de mão de 
obra na montagem e desmontagem de máqui-
nas e equipamentos. Além disso, dispensa o 
molde, a cura e a vulcanização, de modo que 
é possível produzir o vedante rapidamente.  
Podem ser utilizados, o poliuretano, poliureta-
no atóxico, borracha nitrílica, borracha nitrílica 
atóxica, Viton®, Tefl on® (puro, bronze, carbono, 
grafi te e fi bra de vidro), silicone, neoprene, po-
liacetal, poliamida etc.

DURÔMETRO PORTÁTIL DIGITAL
Conforme o parâmetro Shore A, 
o durômetro portátil digital é utili-
zado para ensaios de dureza em 
borrachas e plásticos. Oferece 
qualquer ângulo de direção de 
ensaio. O aparelho permite que o 
ensaio seja feito por penetração 
de agulha de aço. Tem capacida-
de de fornecer de 0 a 100 Shore 
A, resolução de 0,1 Shore A e exa-
tidão de ± 1 Shore A. O durômetro 
digital é dotado também da função 
de congelamento de valor máximo 

(MAX) e da função de cálculo de 
média de um a nove medições (N/AVE). 
Ele opera alimentado por três baterias de 
1,5 V cada. A empresa dispõe também 
de acessórios opcionais, como o suporte 
de bancada para garantir carga constan-
te e perpendicularidade do instrumento 
em relação ao corpo de prova.

DOBRADEIRA
A linha G-Bend 

de prensa-
dobradeira 
é fabrica-
da pela 

Gasparini com 
capacidade de 640 t de força. É um equi-
pamento de fácil operação, cursos eleva-
dos, ângulo exato desde a produção da 
primeira peça, precisão de repetibilidade, 
alta velocidade e produtividade. A G-Bend 
640 é considerada de grande porte, sin-
cronizada, de estrutura reforçada, com 
grande abertura e curso, eixos posterio-
res robustos, mas de alta precisão. Ela 
tem a confi guração com CNC ESA S560 
ou Delem DA66 touch. Possui seis eixos, 
fi xação das ferramentas superior e inferior 
com bloqueio e componentes de segu-
rança de acordo com a NR-12.

MÁQUINA PARA ELETROEROSÃO
A ZNC 400 tem no cabe-
çote o curso de 255 mm 
do eixo Z de resolução 
de leitura de 0,001 mm. 
Dispõe de sistema 
mecânico de guia 
linear e fuso de 
esferas. A mesa 
de trabalho tem 
o eixo X com o 
curso de 400 
mm e o do Y, 
de 300 mm. A 
bandeja possui dimensões internas úteis 
de 900 mm x 500 mm e 350 mm que em 
80 segundos é efetuado o enchimento e 
100 segundos, o esvaziamento. Uma bom-
ba instalada oferece força motriz de 3/4 cv, 
pressão máxima de 1,8 kg/cm2 e vazão 
média de 4.000 l/h. O gerador fornece 40 
A de potência de erosão, 220 V/380 V de 
tensão, consumo de 4,6 kVA e rugosidade 
de 0,3 RA (μm). 

CONTROLADOR DE SOLDA
Montado em painel elétri-
co, o controlador de sol-
da, modelo WS 2003 da 
Conan, fornece saída RS 
232 e possui chave de 
bloqueio, botão de ajuste/
solda e reset com softwa-
re para backup. Possibilita 
programação local via IHM, 
permite utilizar até 64 programas, lógica 
de CLP de até 250 linhas,  software de pro-
gramação WS98-2003, 14 entradas de da-
dos, 12 saídas de dados, monitoramento de 
pressão, saídas de dados programáveis, saí-
da de dados do contator, função de bloqueio 
de cabeçote. Oferece vários modos de sol-
da, como simples, costura, repetição, ponto 
rotativo. O aparelho possui ainda três modos 
de retração, contator de solda com bloqueio 
programável, função stepper com curvas pro-
gramáveis de preajuste e bloqueio, funções 
de calibração do toroidal e válvula proporcio-
nal, válvula de controle proporcional etc. 

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS
A Elotrans disponibiliza assessoria completa na área de transporte e logística. 

Ela consegue adaptar os serviços de acordo com o perfi l e necessidade de 
cada cliente, produto ou mercado de atuação. Ela conta com agentes e 

representantes profi ssionais em portos e aeroportos alfandegados no 
Brasil e em mais de 100 países. Não importa qual o tipo de carga ou o 
destino, a Elotrans presta serviços de transporte marítimo, destinados 

a cargas volumosas, pesadas e em grande quanti-
dade; aéreo, para operações rápidas e de grande 

fl exibilidade, just in time e last minute; multimodais, sistemas e conceitos especiais para a combinação de 
modais com redução de custos e tempo de trânsito, como air/air, sea/air, air/sea e sea/sea. São soluções, 
portanto, mais rápidas ou mais econômicas para atender às necessidades do cliente. Desembaraço 
aduaneiro é outro serviço oferecido pela empresa que tem conhecimento das leis e regulamentos que 
regem importações e exportações dos países em que ela atua.



SOLUÇÕES E APLICAÇÕES  
DE ILUMINAÇÃO
A Philips é uma empresa que oferece soluções 
e aplicações de iluminação. Fabrica lâmpadas 
de LED que, além do conforto, propiciam econo-
mia de energia e durabilidade. Produz lâmpadas 
fluorescentes compactas que oferecem alto de-
sempenho, economia de energia e iluminação de 
longa duração. Também atua no setor automotivo 
com lâmpadas halógenas para faróis, iluminação 
de sinalização e de interior, soluções para luzes 
de circulação diurna, acessórios e lanternas. No 
entanto, como ela utiliza tecnologia diversificada 
que possibilita melhorar a vida das pessoas efe-
tivada pelas inovações incessantes aplicadas nos 
produtos criados, ela também tem a capacidade 
para atuar nas áreas de cuidados com a saúde 
e estilo de vida do consumidor. Aparelhos elétri-
cos manuais direcionados para os cuidados pes-
soais tanto para o homem quanto para a mulher 
são criados, desenvolvidos e inovados pela em-
presa, como barbeadores, aparadores de cabelo, 
soluções para saúde bucal etc. A Philips produz 
ainda, aparelhos de som e imagem, produtos hos-
pitalares, de utilidade doméstica, para informática, 
telefonia etc.
PHILIPS do Brasil Ltda.

SISTEMAS DE ENERGIA

A CM fabrica sistemas de energia, estabilizadores 
eletrônicos de tensão, no-breaks e soluções de 
segurança energética para aplicações instaladas 
em empresas de todos os portes e áreas de atu-
ação diversas. Ela produz banco de baterias para 
armazenagem de energia para ser utilizada pelos 
sistemas no-breaks durante a falha no fornecimento 
de energia da concessionária. Oferece estabiliza-
dores da linha Omega, destinados para aplicações 
corporativas e cargas críticas. Dispõe da linha de 
estabilizadores de tensão série premium que utiliza 
tecnologia de conversores estáticos com módulos 
IGBTs. A empresa desenvolve também ferramen-
tas de gerenciamento remoto para melhor controle 
e gestão do sistema, tanto para eventos corretivos 
quanto preventivos. A CM fornece ainda modelos 
de no-breaks de diversas capacidade e finalidades 
variadas; sistemas Bacs para automatização da 
manutenção das baterias; sistema IT Médico que 
evita falhas de energia para garantir segurança do 
paciente e do corpo clínico etc.
CM Comandos Lineares Ltda. Tel.: (11) 5696-5000 

www.philips.com.br

http://neuenhaus.com.br

www.cmcomandos.com.br www.sampla.com.brwww.philips.com.br

CORREIAS E MANGUEIRAS

Com o aperfeiçoamento da sua linha de produção, 
a Sampla utiliza materiais diversos, como poliure-
tano termoplástico, resina, elastômero, poliéster, 
além de outros compostos de PVC destinados 
para muitas aplicações industriais. Dessa maneira, 
com a diversidade de materiais disponíveis, pos-
sibilita desenvolver uma ampla linha de produtos 
utilizados em processos produtivos. As correias, 
por exemplo, são usadas nas indústrias alimen-
tícias, transporte de volumes etc. No entanto, as 
mangueiras são aplicadas em poços artesianos, 
petróleo, gás, bombeamento superficial, cosméti-
co, farmacêutico etc. A empresa oferece também 
prensas para emenda de correias de borracha, 
correias de PVC e cabo de aço. Esteiras modula-
res são produtos fabricados pela Sampla, com a 
utilização de alta tecnologia e que oferecem agili-
dade no transporte de produtos em diferentes se-
tores de uma indústria.
SAMPLA do Brasil Indústria e Comércio de Cor-
reias Ltda. Tel.: (11) 2144-4500

br.omega.com/promo/vazao-nivel.html

VENTILAÇÃO INDUSTRIAL

Para contribuir com a solução de problemas preju-
diciais à saúde do ser humano no ambiente de tra-
balho, a Pedro Neuenhaus desenvolve produtos que 
auxiliam na renovação do ar, no resfriamento de má-
quina, no controle da pureza, velocidade e distribui-
ção do ar, no controle de temperatura e umidade em 
ambientes fechados etc. Dentre os diversos produtos 
fabricados, podem ser citados as cabinas, dampers, 
hélices, registros, rotores em balanceamento, siste-
mas de exaustão, sistema de transporte pneumático, 
sistemas de ventilação, tubulação, ventiladores de 
diversos modelos etc. A empresa oferece também 
serviços de funilaria industrial; retrofit e nacionaliza-
ção de sistemas de exaustão, ventilação e transporte 
pneumático, ventiladores, exaustores etc. Ela execu-
ta ainda serviços de consertos e reparação de par-
tes, peças ou do sistema completo de ventiladores, 
exaustores, caldeiraria leve, serralheria industrial etc.
PEDRO NEUENHAUS & Cia. Ltda.
Tel.: (11) 4991-8044

INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO  
DE NÍVEL E VAZÃO

Uma nova série de instrumentos para medição e con-
trole de vazão e nível está disponibilizada no Brasil 
pela Omega, composta por chaves, controladores 
e sensores de nível, sensores de vazão, sondas ca-
pacitivas, transmissores etc. A medição e o controle 
de vazão são essenciais em inúmeros processos in-
dustriais, como transporte de fluídos em oleodutos 
e gasodutos, serviços públicos de água e esgoto, 
mistura em alta velocidade, controle da combustão e 
otimização de procedimentos etc. No entanto, ao es-
colher um medidor de vazão, é necessário definir os 
requisitos da aplicação. Por essa razão, é importante 
uma avaliação minuciosa de itens, como precisão de-
sejada para a medição, tipo de fluido, condutividade 
elétrica, condições termodinâmicas, espaço físico 
disponível, entre outros. Com o auxílio do site da em-
presa, os interessados podem encontrar os produtos, 
realizar orçamentos, obter suporte técnicos e concluir 
também o processo de compra.
OMEGA Engineering Brasil. Tel.: 0800-773-2874



CATÁLOGOS

MÁQUINAS PARA PLÁSTICO
Projetadas para ofere-
cer aumento de pro-
dutividade, facilitar a 
operação e manuten-
ção, a Romi fabrica 
uma linha completa de 
máquinas para plásti-
co que atende às di-
versas aplicações de 
todos os segmentos 
da indústria de trans-
formação de plásticos. 
A empresa é geradora 
de tecnologia de ponta 
e dispõe de máquinas 

para cada aplicação tanto no segmento de peças técni-
cas quanto no de embalagens. Ela investe anualmente na 
área de P&D, pesquisa e desenvolvimento, de seus pro-
dutos de modo que a torna detentora de know-how pró-
prio. Fabrica injetoras e sopradoras para plásticos de alta 
produtividade e precisão, porém com baixo consumo de 
energia. Produz todas as peças fundidas das máquinas e 
também as fornece para terceiros.

ADESIVOS E SELANTES
Indicados para uti-
lização em cami-
nhões, trailers, ôni-
bus, montagens de 
painéis para veículos, 
na indústria naval e 
reparação náutica, 
construção civil para 
vedação de juntas de 
dilatação, colagem 
de vidro, dentre tan-
tas outras aplicações 
industriais, os ade-
sivos e selantes de 
poliuretano e híbrido 
são produtos mono-
componentes, isto é, 

curam com a umidade do ar, porém proporcionam re-
sistência, durabilidade e alongamento com adesão. Eles 
são indicados para aplicação em madeira, alumínio ano-
dizado, aço galvanizado, vidro, fibra de vidro, concreto, 
mármores, granitos, PVC e ABS. Pelo fato de não utilizar 
isocianatos, eles melhoram a resistência UV, oferecem 
menor encolhimento, não necessitam do uso de primer 
e, além disso, aceitam pintura mesmo estando úmidos.

MANGUEIRAS DE PVC
Um catálogo sobre 
mangueiras de PVC 
é disponibilizado pela 
Goodyear com o ob-
jetivo de fornecer in-
formações técnicas. 
Além da imagem e do 
respectivo nome que 
identifica o produto, 
outras informações 
são disponibilizadas, 
como cor, construção, 
temperatura, apli-
cação, embalagem, 
marcação, produção 
mínima, terminais etc. 
A Goodyear produz 

diversos tipos de mangueiras destinadas as mais di-
versificadas atividadades humanas existentes, como as 
que são desenvolvidas para operações de mergulhos 
com escafandros; serviços de sucção e descarga de 
água; trabalhos em compressores e/ou equipamentos 
de ar comprimido, água e ferramentas pneumáticas; tra-
balho de jardinagem e reforçadas com fio de poliéster; 
limpeza pesada de piscinas; sucção e passagem de pó, 
serragem e outros materiais abrasivos etc.

FERRAMENTAS E MÁQUINAS
A marca Ridgid é conhecida mundialmente como fabricante de ferramentas e má-
quinas de qualidade, durabilidade e confiabilidade, além da garantia fornecida por 
defeitos de fabricação ou de materiais utilizados. Ela produz chaves de tubo com 
cabos de ferro fundido, numa grande variedade de tamanhos e configurações, 
com o objetivo de atender às diversas finalidades. São produzidas também com 
cabos de alumínio que reduz o peso em 40%. A empresa produz também chave 
rapidgrip® de ferro fundido que pode  ser facilmente operada com uma mão só; 
chave composta que multiplica o torque aplicado no tubo; chave reta com cabo de 
alumínio; chave rapidgrip® com cabo de alumínio; chave de corrente para tubos; 
chave de correia; chave de corrente (jacaré) para tubos de grande diâmetro; cha-
ve hexagonal que permite um agarre seguro de múltiplos lados; chave ajustável; 
chave para porca de lavatório etc. A Ridgid fornece tornos e suportes para tubos; 
arco de serra; serra para PVC/ABS; corta-tubos para cerâmica e ferro fundido; es-
cariadores de tubos; rosqueadeiras; ferramentas manuais diversas etc.

SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE MATERIAIS LAMINADOS
Com capacidade para perfurar materiais laminados em aço carbono, aço inox, 
monel, cobre, alumínio, latão, zinco, chumbo, plástico e fibras, a Perlima realiza 
furos no formato redondo, quadrado, retangular, oblongo, hexagonal e losangu-
lar. Ela pode executar também projetos de furações especiais. De acordo com 
a empresa, há limites em perfuração que devem ser seguidos para que o traba-
lho seja executado, como espessura e dureza que determinam a definição do 
tamanho do furo e entre centro, de modo que o diâmetro do furo não pode ser 
menor que a espessura da chapa. A Perlima dispõe de caldeiraria interna que 
possibilita a fabricação de peças acabadas, como peneiras, discos, tambores, 
plataformas, filtros, bandejas etc. que podem ser submetidas ao tratamento de 
superfície, como galvanização, pintura e polimentos.

FERRAMENTAS INDUSTRIAIS
A Chicago Pneumatic atua no segmento petroquímico, de petróleo e gás, mi-
neração, geração de energia, transformação de metais, fabricação de navios, 
ferrovias, madeira e compostos etc. com a produção de ferramentas de alto de-
sempenho e equipamentos desenvolvidos para as mais diversas aplicações in-
dustriais. Desse modo, centenas de ferramentas industriais são desenvolvidas 
com o objetivo de atender às necessidades específicas de aplicações, como 
chaves de impacto, chaves de fenda, esmeris, lixadeiras, furadeiras, parafusa-
deiras, ferramentas de percussão, ferramentas manuais hidráulicas, pneumáti-
cas e a óleo, disjuntores, compactadores e equipamentos para trabalho em con-
creto, pratos, socadores, rolos de asfalto diretos e reversíveis etc. A empresa 
disponibiliza também compressores de pistão, compressores de chave giratória, 
soluções a ar, compressores portáteis, geradores de força leves e portáteis, etc.

CORREIAS INDUSTRIAIS
Para que o usuário tenha facilidade na formação de jogos de correias, a Gates de-
senvolve o processo V80® que oferece menos estiramento, porém com mais eco-
nomia. As correias V80® são construídas com módulos elevados, cordonéis estira-
dos de poliéster, termicamente ativas. Elas apresentam  um estiramento bastante 
baixo que pode ser compreendido como tempo reduzido de manutenção, portanto 
diminuição no custo. O catálogo da Gates mostra a evolução das correias sincroni-
zadoras, tipos de correias, referências, número de dentes, comprimento primitivo, 
desenhos técnicos, pitch etc. Fornece informações sobre correias em V, correias 
especiais, especificações técnicas de polias etc. A Gates recomenda que, antes 
de instalar um jogo novo de correias, seja verificado o desgaste das polias com os 
gabaritos de polia em V, a presença de cantos vivos, material faltante nos canais. Em 
transmissões com correias sincronizadoras, é necessária a verificação do desgaste, 
medindo o diâmetro externo e a presença de degraus nas polias que sinaliza des-
gaste excessivo, uma situação que provoca folga entre os dentes da correia e da 
polia. 

ROBÔ
Considerado o mais rápido do mundo, o robô MZ07 da Nachi oferece desempe-
nho em alta velocidade que contribui para o aumento da produtividade. É pos-
sível efetuar uma instalação compacta e flexível, em diversas formas de monta-
gem, como, por exemplo, no piso, invertido, na parede, na posição angular etc. 
Ele ocupa espaço bastante compacto uma vez que os cabos e tubos podem ser 
armazenados dentro do suporte do robô. Além disso, válvulas pneumáticas po-
dem também ser instaladas em seu interior. O gabinete possui apenas 369 mm 
de largura. O MZ07 opera auxiliado pelo software de PLC embutido. O controle 
periférico é executado pelo controlador que oferece um sistema de configuração 
simples, o que contribui para a redução dos custos. O robô executa uma série de 
tarefas, como alimentação de máquinas, seleção, empacotamento, montagem, 
rebarbação, finalização, inspeção, aplicação de adesivo etc.



A NKT Cables está adquirindo 
o negócio global de sistema 
de cabos de alta tensão da 
ABB pelo valor total de 836 

milhões de euros (US$ 934 milhões). 
Os cabos de alta tensão são os princi-
pais componentes das redes de energia 
sustentável, usados para transmissão 
de grandes quantidades de eletricida-
de em longas distâncias. O negócio é 
parte da divisão Power Grids da ABB 
que atualmente passa por uma revisão estratégica. A NKT 
Cables projeta, fabrica e fornece cabos de alimentação para 
soluções de baixa, média e alta tensão, principalmente na 
área de corrente alternada (CA). Suas principais instalações 
de produção estão na Europa e na China, bem como seus 

escritórios de vendas estão em todo o 
mundo, empregando cerca de 3.200 
pessoas. Em 2015, a receita foi de 1,2 
bilhão de euros. 
“Estamos combinando dois sólidos 
portfólios de cabos, que já são parte 
da tradição nórdica, para sermos ainda 
mais competitivos e em maior escala 
sob o domínio da NKT Cables, man-
tendo, ao mesmo tempo, o acesso ao 
fornecimento a partir de uma parceria 

estratégica de longo prazo,” disse o CEO da ABB Ulrich 
Spiesshofer. “A combinação do nosso nicho do negócio de 
sistema de cabos com a força da NKT Cables demonstra 
nosso compromisso com a gestão do portfólio ativo, um 
elemento-chave da nossa estratégia Next Level”. 

A tecnologia e a fabricação de cabos de alta tensão da ABB, 
bem como sua presença em serviços são altamente comple-
mentares com as atividades da NKT Cables, tornando este 
negócio adequado para atender, de forma ideal, à crescente 
demanda global por sistemas de cabos de transmissão de 
energia de longa distância. A combinação da escala e do 
alcance operacional das duas empresas levarão a um serviço 
ainda melhor para os clientes globais. “O negócio de cabos 
de alta tensão da ABB fortalecerá de forma considerável 
o portfólio, levando-nos a uma operação de produção de 
classe mundial. Iremos aprimorar a tecnologia, desenvolver 
a competência e a mão de obra altamente qualificada para 
fazer crescer este negócio, “disse Michael Hedegaard Lyng, 
presidente e CEO da NKT Cables. “Estamos ansiosos para 
intensificar nossa parceria de longo prazo que vai atender 
futuros projetos no mundo inteiro.” 

Os fabricantes de automóveis exigem o mais alto 
desempenho e disponibilidade de seus robôs 
de pintura e da tecnologia de aplicação de tin-
tas automatizada. Para garantir a qualidade do 

serviço de longo prazo, a Verind, subsidiária da Dürr, 
acaba de assumir completamente a GT Assistência. A 
empresa brasileira oferecerá futuramente uma ampla 
gama de serviços aos clientes da Verind na América do 
Sul. Desde que foi fundada em 2009, a GT Assistência 
atende especialmente às necessidades da indústria auto-
motiva. Até recentemente, a empresa brasileira atuava 
de forma independente no mercado e era, até então, um 
requisitado parceiro de negócios da Verind. Com a in-
corporação, o foco será priorizar os serviços aos clientes 
da Verind na América do Sul, inicialmente, as oficinas 
de pintura do Grupo FCA. 

“Com a aquisição, seremos capazes de fortalecer ainda 
mais nossas opções de serviços. Assim, podemos aumen-
tar a eficiência da produção de nossos clientes, garantir 
uma resposta rápida a solicitações de serviço e oferecer 
uma manutenção preventiva. Com isso, evitamos erros 
e falhas na produção e reduzimos os custos de nossos 
clientes”, explica o Dr. Hans Schumacher, Presiden-

te e CEO da Dürr Division Application Technology.
A equipe altamente treinada da GT Assistência traz consi-
go anos de experiência em tecnologia de pintura e robôs. 
As atividades nos clientes incluem o comissionamento, 
programação de robôs, manutenção, controle de peças de 
reposição e suportes técnicos mais aprofundados, que sur-
gem na operação das cabines de pintura automatizadas.

A Honeywell apre-
senta seu revesti-
mento para lentes 
Uvex Supremo, 

tecnologia que oferece um 
desempenho livre de emba-
çamento por um período 
até 60 vezes maior que pro-
dutos convencionais. Além 
disso, o material proporcio-

na duas vezes mais proteção e resistência a riscos que ou-
tros produtos com tratamento antiembaçante. “O emba-

çamento é o principal desafio enfrentado por usuários de 
óculos de segurança. A visão nebulosa das lentes embaça-
das faz com que os trabalhadores retirem o equipamento 
de proteção para limpá-lo, facilitando a possibilidade de 
uma lesão e reduzindo a produtividade”, explica Edgard 
Jiron, gerente de produtos da Honeywell para América 
Latina. “Com o Uvex Supremo, é possível trabalhar livre 
desse problema, contribuindo para a segurança dos usuá-
rios e para o foco nas atividades por eles desempenhadas”.
O revestimento Uvex Supremo adere à lente e se mantém 
mesmo depois do uso prolongado ou de repetidas limpe-
zas da superfície. A tecnologia antiembaçante do revesti-

mento também prolonga a vida útil da lente. O produto 
foi testado em exigentes padrões de antiembaçamento, 
como o Europeu EN 166/168, para proteção ocular pes-
soal. No teste, a lente é embebida em água durante duas 
horas para simular a umidade acumulada que é subme-
tida normalmente, como suor e outros líquidos presen-
tes no ambiente de trabalho. Após a secagem das lentes, 
elas são pulverizadas com vapor. As lentes revestidas com 
Uvex Supremo permaneceram por mais de dois minutos 
sem qualquer indício de embaçamento, superando as len-
tes com revestimentos concorrentes, que embaçaram em 
menos de dois segundos, em média.

A Junker, fabricante mundial de retificadoras de 
alto desempenho, comemora os excelentes resul-
tados após a aquisição majoritária da Zema Zseli-
cs, empresa brasileira líder no setor de retificadoras 

CNC com rebolos convencionais. A partir dessa aquisição, 
a Junker conseguiu atender as necessidades de seus clien-
tes, abrir novos mercados e fornecer linhas combinadas de 
produção. Já a Zema Zselics ampliou o seu port-fólio de 
clientes, bem como, a exportação de suas máquinas.
Essas informações foram comprovadas nas feiras em que 
Zema Zselics participou no exterior. Segundo o diretor 
da Junker do Brasil, Dirk Huber, notou-se uma excelente 
receptividade entre os visitantes da IMTS (EUA), EMO 
(Itália), e de outros eventos realizados da Europa. “As pri-
meiras impressões foram surpreendentemente positivas nas 
feiras com a Zema Zselics. Os clientes e visitantes gostaram 
das máquinas e das respectivas apresentações. Temos vários 

projetos na Europa, destacando-
se entre outros com a SEW, Bos-
ch, Siemens e Daimler, que já são 
clientes tradicionais de ambas as 
empresas”, comenta Huber. No 
Brasil, o reconhecimento do 
mercado foi extremamente po-
sitivo. As solicitações de ofertas 
aumentaram consideravelmente 
e o diretor da Junker do Brasil 
aponta otimismo nas negocia-
ções. Já se realizaram diversas 
vendas fora do País como na Europa, México e EUA. 
A entrada da Zema Zselics no Grupo Junker foi realizada 
a partir de uma avaliação criteriosa em diversas empresas 
do mesmo ramo. A Junker buscava justamente um por-
tfólio com retificadoras CNC com rebolo convencional 

para eixo de comando, virabre-
quim, eixo de transmissão, in-
clusive retificadoras para peças 
grandes e pesadas, retificadoras 
de menor porte e flexíveis para 
ferramentarias e retificadoras 
que também possam atender a 
indústria automotiva. Com a 
chegada da Zema Zselics, em 
março de 2015, a Junker pas-
sou a atender outros segmentos 
como, por exemplo, óleo e gás e 

aeroespacial. As retificadoras da Zema contam agora com 
um novo design, atribuído às cores do Grupo Junker. 
“Essas alterações foram necessárias e este novo design 
identifica a Zema como sendo uma empresa do Grupo 
Junker”, diz Dirk Huber.



O evento teve como objetivo mostrar ao púbico 
qualificado diversos produtos e tecnologias que 
possam trazer soluções em automação para vários 
setores. Além da parte expositiva, o seminário 

técnico realizado no local teve apresentações de grandes 
empresas do mercado nacional e internacional. Estiveram 
no local 50 expositores em estandes-padrão, em uma área 
de 2.000 m². A organização da feira contabilizou as visitas 
de mais de 2.000 profissionais das indústrias da região me-
tropolitana de Campinas e outras cidades do Interior do 
Estado de São Paulo, incluindo a capital.

FESTO

A Festo levou como lançamento 
as válvulas solenoides VOFC e 
VSNC, a válvula básica VOFD, 
válvula 2/2 vias, entre outros 
produtos, Para Flávio Rodrigues, 

gerente de Marketing da Festo, a 
ISA Expo apresenta produtos e solu-

ções do mercado nacional e internacional, o que propor-
ciona capacitação técnica e uma ampla integração entre os 
usuários, além de ser uma ótima oportunidade para lançar 
novas soluções ao mercado. 

OMEGA
Já a Omega atraiu, em seu estande, visitantes com tec-
nologia e informação qualificada. A empresa, que é refe-
rência em tecnologia de medição, controle e automação 
de processos, recebeu cerca de mil pessoas. Os visitantes 
interessaram-se pelas novidades apresentadas pela Ome-
ga, especialmente os transmissores wireless via bluetooth, 

controladores de temperatura e processos, células de car-
ga e transdutores de pressão com saída USB. “O wireless 
é uma tendência que está se reforçando no Brasil pela 
flexibilidade, praticidade e redução de custo que oferece. 
No entanto, é um caminho que tem que ser trilhado caso 
a caso, com bastante conhecimento para trazer o retorno 
desejável”, analisa o consultor, Mário Fruit que partici-
pou do evento. O profissional também elogiou a inicia-
tiva da empresa ao divulgar informação confiável e trazer 
novidades tecnológicas ao país. Por exemplo, os visitantes 
gostaram muito dos manuais de referência técnica ofere-
cidos pela companhia, em seu estande.
“Os manuais técnicos são uma referência mais rápida e 
mais concisa do que nos sites. Para mim, é mais eficiente 
utilizar este tipo de material para consulta”, comentou um 
dos visitantes do estande, o engenheiro Adriano Peternela.

NOVUS
Rogério Frigeri, Marketing 
Manager da Novus comenta 
que a ISA Campinas sempre 
atende suas expectativas. “Atu-
almente posso te garantir que é 
a única feira no Brasil que par-
ticipamos todo ano, renovando 
o contrato do ano seguinte já 
durante a feira. O modelo é 
moderno, o investimento é 
baixo e retorna facilmente com 
as oportunidades levantadas 
lá, só temos boas impressões”, 
afirmou. Como destaque, a 
companhia levou o Inversor de 
Frequência Compacto, Novus 
Drive, que tem a funcionalida-
de de CLP integrada, uma das 
mais flexíveis do mercado, o que 
faz com que este produto se adapte a qualquer tarefa e 
traga economia de custo na produção. Entre os princi-

pais benefícios estão conectividade Fieldbus, cópia de 
parâmetros sem a alimentação principal e possibilida-
de de software personalizado.

FLUKE
A Fluke Calibration é uma divisão da Fluke Corpora-
tion, e atua nos segmentos de instrumentação de pre-
cisão e software para calibração. Adonis Alvarenga, 
gerente da companhia para América Latina conta que 
retornaram à ISA após longos anos e tiveram uma grata 
surpresa sobre o público visitante. “Levantamos várias 
oportunidades, apresentamos novos produtos e fizemos 

excelente networking com novos clientes, não somen-
te da região de São Paulo, como também do Sudeste 
e Nordeste. Já confirmamos nossa presença na próxi-
ma Edição 2017”, contou. Como lançamento, a Fluke 
apresentou três importantes destaques durante a feira: 
Calibrador de Elétrica 5502A, Scanner de Temperatu-
ra 1586A de 40 canais e o novo Calibrador de Pressão 
2271A até 200bar. Este último é uma solução abrangen-
te e automatizada para calibrar uma ampla variedade de 
medidores e sensores de pressão. O 2271A é ideal para 
laboratórios de calibração que estão prestando serviços 
de calibração de pressão, pois possui uma ampla varie-
dade de recursos de medição de pressão em um único 
instrumento. O 2271A possui um design modular que 
pode ser rapidamente configurado para atender às di-
ferentes necessidades de precisão e faixa, e também ex-
pandido conforme a necessidade para atender as cargas 
crescentes de trabalho. O calibrador é de fácil manuseio 
graças a uma interface gráfica que dispõe de uma estru-
tura de menu intuitivo que pode ser operada até mes-
mo por técnicos menos experientes. Além disso, o novo 
equipamento da Fluke Calibration pode ser totalmente 
automatizado para ajudar os laboratórios de calibração a 
funcionar de forma mais eficiente.

VÁLVULA DE ALÍVIO
Sustentadora de pressão, 
o modelo 730 da Bermad 

é uma válvula hidráulica de 
controle e acionada por 

diafragma. Quando ins-
talada em linha, ela sus-
tenta o ajuste mínimo da 
pressão à montante, inde-
pendentemente de flutua-

ção na vazão ou de variação na pressão 
à jusante. No entanto, quando instalada como 
válvula de circulação, ela alivia o excesso de 
pressão na tubulação ao ultrapassar o valor dos 
ajustes. É produzida em tamanhos que variam 
de 40 mm a 500 mm; o corpo é fabricado em 
aço inoxidável, bronze e latão; as molas são de 
aço galvanizado e inoxidável; a parte interna é 
produzida em aço inoxidável e o revestimento, 
de epóxi, RAL 5005 (azul) e pó de poliéster ele-
trostático, RAL 6017 (verde).

CONTENTOR P/PRODUTOS A GRANEL
O cubic container univer-
sal é um contentor indica-
do tanto para o transporte 
quanto para a armazena-
gem de produtos, como xa-
rope, pastas ou grãos com 
capacidade volumétrica de 
1.040 litros. Possui meia 
abertura na porta frontal, 

quatro entradas, fundo cônico para escoamen-
to e visor de nível. Ele proporciona economia 
significativa no custo de armazenamento, trans-
porte e embalagem em comparação com tam-
bores e outros tipos de embalagem one way. A 
empresa oferece também uma grande varieda-
de de acessórios e bolsas líquidas para atender 
às diversas aplicações. Tem dimensões exter-
nas de 1.172 mm de comprimento, 1.102 mm 
de largura e 1.103 mm de altura, porém quando 
dobrado, 1.172 mm de comprimento, 1.102 mm 
de largura e 354 mm de altura. 

IMPRESSORA TÉRMICA
PrintCart é uma estação mó-
vel de impressão térmica da 
Printronix. Ela oferece a pos-
sibilidade de ser instalada no 
local da aplicação, o que me-
lhora a eficiência e precisão 
do operador, além de evitar 
perda de tempo do usuário 
com deslocamentos desne-
cessários. O PrintCart é cons-

tituído do APM, sistema de geren-
ciamento avançado de energia, que promove a 
longevidade da bateria garantida pela proteção 
desde o descarregamento completo a curtos 
ciclos de carga. A troca da bateria é realizada 
em poucos minutos para operações contínuas. É 
um equipamento de fácil operação. É necessário 
apenas ligar o terminal e a impressora térmica 
wireless entra em funcionamento. Permite 20 ho-
ras de operação contínua ou 12, de uso intenso.



 homem sempre se uti-
lizou dos recursos de 
armazenagem desde os 
primórdios para garantir 

sua sobrevivência. No Egito (a.C.) 
colheitas eram estocadas durante 
anos. Na década de 70, muitas 
empresas começaram a se desta-
car sobre seus concorrentes devido 
à redução dos custos de arma-
zenagem. Esse “ouro” ainda está 
muito presente nos mais diversos 
segmentos do mercado. Mesmo com o afuni-
lamento dessas técnicas e com o desenvolvi-
mento de equipamentos para a área, ainda há 
muito que melhorar nesses processos. Cada 
empresa ou segmento dispõe de várias formas 
de lidar nessa área. Optar e executar bem as 
que mais se adequam aos seus processos é o 
que as diferenciam.
Tenho observado que várias empresas despre-
zam esses setores quando se focam apenas na 
captação da receita através dos departamentos 
Comercial e Financeiro. Vi Almoxarifados 
devolvendo requisições por não achar a peça 
requisitada por estar fora do sistema ou 
do alcance da vista, mas existia. Vi 
Expedições (que também armazenam 
o produto acabado) impossibilitadas 
de atender aos pedidos de clientes 
por não identificar e separar os pro-
dutos em tempo hábil ou praticarem 
métodos danosos. Ou seja, se deixo 
de produzir devido a um e deixo de 
faturar devido a outro, não preciso ser 
especialista para saber no que vai dar.

Cuidado total
Se você só se preocupa com o coração para não 
ter um infarto, mas não cuida de seus rins, pul-
mões, fígado, cérebro… Seu médico não vai 
conseguir isolar os outros órgãos e lhe deixar 
vivo apenas com aquilo que você julga impor-
tante e necessário. Algumas empresas buscam 
esse “médico” incessantemente e às vezes, nem 
percebem esse absurdo.
Sempre destaco a importância desses dois 
setores por ser um a fase final da logística 
de entrada e o outro a fase inicial da logís-
tica de saída (conhecidas como Inbound e 
Outbound, respectivamente). E é devido a 
essa lógica que a Expedição é o termômetro 
da logística interna (a intra-logística). Se 

esse setor possui deficiências, elas 
representarão diversos problemas 
na sua cadeia. Não dá para listar 
todos, mas basta citar a insatisfa-
ção dos clientes.
Então, quais os segredos para evi-
tar tais dificuldades nesses seto-
res? Um só: seleção da equipe. 
Isso mesmo! Pessoal. Claro que 
não significa que todos os proble-
mas serão resolvidos, pois a MAM 
(Movimentação e Armazenagem 

de Materiais) é muito ampla e nesses seto-
res podem surgir problemas originados nos 
métodos de transporte, produção, comer-
cialização, ou coleta. Mas nisso também, a 
questão do preparo e atributos pessoais serão 
fundamentais para a identificação e solução 
desses problemas. Não quero desmerecer 
uma ou outra função dentro de uma empre-
sa. Do zelador ao presidente, cada um tem 
sua importância. Mas não é qualquer pessoa 
que levará esses setores ao sucesso. Sempre 
digo que o setor de armazenagem abriga as 
“personae non gratae” (plural de ‘persona non 
grata’ que significa pessoa não bem-vinda) 

para os demais funcionários que necessitam 
de uma relação próxima com esses setores. 
Na verdade, é assim que tem que ser. Essas 
pessoas tratam a organização como mãe e o 
envolvimento do seu papel na empresa como 
pai. São elas que são chamadas de chatas pela 
primazia dos procedimentos corretos, seja na 
segurança, limpeza, organização e cuidados 
com o dinheiro da empresa investido nos 
materiais. Não só nos itens A, mas até num 
simples parafuso, numa simples arruela. Para a 
empresa, pessoas assim são mais do que bem-
vindas, são essenciais.

Responsabilidade
Nada adianta treinar alguém sem esse senso 
de organização e envolvimento para compor 

esses setores. É necessária muita responsa-
bilidade para que pequenos atos não gerem 
grandes problemas. O controle é crucial. 
Também digo que, ao assumir essa função, 
o responsável deve solicitar um inventário 
de partida para que sua história seja inicia-
da sem falhas ou interferências anteriores. 
Afinal, estar-se-á lidando com os cofres da 
empresa. Parece exagero, mas não é.
Com essa equipe selecionada, as soluções 
fluem. O preparo é constante. O aprimo-
ramento através do conhecimento deve ser 
buscado com fome. As técnicas de armaze-
nagem e movimentação são sempre renova-
das e os profissionais têm que sintonizar isso 
para trazê-las para si e para a empresa. Claro, 
a empresa tem que investir nisso. Esse com-
plemento é decisivo.
No campo básico, a obediência a um layout 
bem definido que contemple seu espaço, loca-
lização, condição, acessibilidade e segurança 
vai facilitar sua movimentação e lhe trazer um 
ganho de tempo bem significativo. As defini-
ções de métodos e processos vão fluir natural-
mente se bem organizados e bem executados. 
As ferramentas, os equipamentos devem ser 

voltados ao bom uso para agilizar e pre-
servar os materiais e, assim, sempre agre-
gar valor. Se internamente isso já repre-
senta muito para uma empresa, imagine 
tudo isso potencializado em empresas 
voltadas ao mercado da distribuição de 
produtos (os chamados Operadores e 
Centros de Distribuição).
Os custos totais de movimentação 
podem variar de 15 a 50% do custo de 

produção de um produto. A redução desses 
custos de movimentação e armazenagem estará 
sempre associada às melhorias e essas sempre 
conduzirão às melhores condições de trabalho. 
Nenhum sistema será eficaz se esse contexto 
não partir da forma correta. Nenhuma empre-
sa terá sucesso sem a dedicação desses setores. 
O cuidado com o todo é fundamental. Como 
já dito, não é só de infarto que se morre.

 foi Coordenador de 
Logística na Têxtil Cotece; Responsável pela Distri-
buição Logística Norte/Nordeste da Ipiranga Asfal-
tos; hoje é Consultor na CAP Logística em Asfaltos e 
Pavimentos (em SP) que, dentre outras atividades, faz 
pesquisa mercadológica e mapeamento de demanda 
no Nordeste para grande empresa do ramo; ministra 
palestras sobre Logística e Mercado de Trabalho.





m um cenário mundial 
onde a logística aproxima 
cada vez mais um merca-
do globalizado e em uma 

nova realidade socioeconômica 
brasileira, estamos assistindo mu-
danças significativas na economia 
brasileira. Com o forte aumento da 
atividade econômica brasileira na 
última década e o fortalecimento 
dos BRIC’s provocando a atração de 
novas indústrias pode-se perceber a 
exponencial oferta de organizações 
no transporte de cargas.  
Uma das consequências deste au-
mento de oferta de transporta-
dores é a diminuição dos preços 
praticados, confirmando as regras 
de mercado quando ocorre o dese-
quilíbrio entre a oferta e a procura. Porém, o 
mesmo não se repete em relação aos custos, que 
são muito impactantes nas operações de trans-
portes e logística, ocasionando reduções muito 
acentuadas na lucratividade das organizações do 
setor, especialmente no que se refere aos custos 
de distribuição nos grandes centros, como São 
Paulo e Rio de Janeiro.
O melhor preparo dos compradores de fretes 
aliados à recente descoberta do “Analista de Lo-
gística” fez com que as empresas incluíssem nas 
suas analises para a decisão aspectos mais técni-
cos e criteriosos, softwares que fazem o leilão au-
tomaticamente dentre as condições negociadas 
com os diversos fornecedores, exigiu cada vez 
mais do transportador a evolução na prepara-
ção e negociação de suas propostas de trabalho. 
Esta profissionalização na gestão sinalizou aos 
administradores do setor de transportes que a 
atuação em determinados nichos de mercado ou 
segmentos, tais como High Tech, automotivos e 
alta costura remuneraria de forma mais eficien-
te as suas operações. Dessa forma o transporta-
dor deu o start no uso dos KPI’s (Indicadores 
de Desempenho) e das análises de performance, 
ferramenta indispensável para a segmentação, 
viria de encontro com a queda de lucratividade 
enfrentada pelo setor.

Valor a mais
A partir desta situação percebeu-
se que o transporte agregaria valor 
ao produto do cliente e mais, que 
se poderia escolher qual produto 
agregar valor (segmentação). A 
forte atuação das grandes trans-
portadoras a jusante na cadeia de 
suprimentos, ou seja, procuram 
atuar cada dia mais próximo dos 
clientes finais de cada produto. 
Atualmente o que se vê no mer-
cado é o amadurecimento organi-
zacional de empresas transporta-
doras que alcançaram o nível de 
Operadores Logísticos e não so-
mente escolheram o produto a se 
agregar valor, mas também quando 
e como realizar, através dos servi-

ços e eficiência oferecidos pela Logística. Trans-
formaram-se então de empresas transportadoras 
endógenas, que são aquelas voltadas apenas para 
os próprios processos, para empresas de soluções 
logísticas, customizando seus processos e servi-
ços às necessidades dos seus clientes, permitin-
do a estes estarem focados no seu core business 
que na maioria dos casos é desenvolver e fabricar 
produtos.
As empresas não deixaram de explorar o serviço de 
transportes, mas aumentaram seu portfólio de pro-
dutos/serviços. Atualmente sendo prestados desde 
In House, ou classificado como Intralogística atu-
ando na área de movimentação interna e armaze-
nagem. Obrigando-as a ampliarem seus conheci-
mentos e habilidades através das mais modernas 
técnicas em movimentação, transporte, controle 
e até a Logística Reversa. Diversas atividades são 
desenvolvidas, como coletas, consolidação, trans-
ferência, Cross Docking, Distribuição e Entrega. 
Elas conseguiram então medir e entender em ati-
vidades, segmentos ou até mesmo regiões onde se-
riam menos competitivas apenas como transporta-
doras e passaram a fazer subcontratações das outras 
empresas que detinham maior Know-How para a 
atividade em questão, focando sempre na otimiza-
ção da cadeia e das necessidades do seu cliente que 
cada dia está mais exigente.

Multi conhecimento
Para tanto passaram a utilizar-se de profissionais 
com conhecimentos em outras áreas tais como 
economia e legislação tributária e a trabalhar for-
temente nos detalhes, obtendo assim vantagens 
anteriormente desconhecidas, como diferencia-
ção em regimes tributários. Aliando à notória 
capacidade de seus profissionais passou-se a tra-
balhar com ferramentas tais como ERP, WMS, 
TMS, a troca de arquivos EDI e mais recente-
mente com a implantação dos Webservices e com 
isto permitindo o gerenciamento com menor 
tempo de resposta do maior gargalo da Logística 
no momento, que é a informação.
As empresas subcontratadas, relativamente me-
nores que os tradicionais Operadores Logísticos 
não são naturais concorrentes dos seus contra-
tantes mais sim futuros parceiros, pois este novo 
modelo resulta em melhoria nos indicadores de 
desempenho como Lead Time, Transit Time e 
melhores prazos de atendimento com consequên-
cia também no aumento da capilaridade da rede.
Estamos diante do surgimento da 4PL, ou seja, a 
terceirização dos serviços já terceirizados pela in-
dústria, pois os grandes operadores não pretendem 
mais investir em ativos, mesmo porque a atividade 
logística não mais comporta que se aumentem os 
seus custos operacionais, e a solução encontrada 
é a do fortalecimento das parcerias. Para que os 
transportadores em transição ou que recém con-
cluíram este processo possam operar com os clien-
tes identificados como nichos de mercado, se torna 
essencial que desenvolvam vários outros prestado-
res de serviços e gerenciem toda a cadeia conforme 
as exigências do contratante.
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http://rodcar.com.br
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om uma planta fabril de mais de 
30.000m2, a Rod-Car é hoje um dos 
principais fabricantes do mundo, de ro-
das e rodízios, carrinhos para diversas 

aplicações, contêineres aramados, rack metálicos 
para indústria automotiva, prateleiras aramadas 
e equipamentos para hotelaria. Os produtos da 
companhia são fabricados com alta tecnologia dis-
ponível no segmento e as matérias-primas usadas 
seguem um rígido controle de qualidade, junto aos 
fornecedores, elevando a qualidade dos produtos 
fi nais e a maior durabilidade com o melhor cus-

to-benefício. O produto em destaque, 
Stock Tainer, marca Rod-Car, é o modelo 
STR-T 030.4.07, tem acabamento 
zincado, medidas externas 1150 x 850 
x 1150 mm, medidas internas 1080 x 
780 x 950 mm, capacidade de carga 
400 kg, malha 113 x 60 mm.
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APLICAÇÃO NA 
INDÚSTRIA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
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CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS

www.benner.com.br

 Grupo Benner, que oferece soluções em 
software, serviços e BPO (Gestão de Pro-
cessos Administrativos) que benefi ciam a 
gestão corporativa, apresenta ao mercado, 

seu novo módulo de gestão de alocação de frotas. O 
objetivo da empresa é oferecer ao mercado corpo-
rativo uma solução que auxilia os gestores em todo 
o processo: desde a solicitação da viagem até a sua 
conclusão. No mesmo sistema, será possível geren-
ciar hospeda-
gem, aéreo e 
traslado, o que 
proporcionará 
uma visão in-
tegrada da via-
gem. O mó-
dulo de gestão de alocação de frotas contribui ainda 
mais a gestão dos processos de viagens das empresas. 
“O diferencial da nossa solução é essa integração. O 
nosso cliente consegue visualizar o custo completo 
da viagem, incluindo os custos com carros próprios 
que, tradicionalmente, são difíceis de gerenciar.” 
Outro ponto de destaque é a fl exibilidade da solu-
ção. “Conseguimos customizar o projeto de acordo 
com a necessidade do cliente, que pode 
concentrar todas as suas demandas em 
um único sistema”, afi rma o executivo. 
O novo módulo permite que qualquer 
empresa possa gerenciar a utilização de 
sua própria frota por diversos colabo-
radores. Gestão de reservas, retirada e 
devolução do veículo, controle de disponibilidade, 
além do gerenciamento de multas e infrações são 
alguns benefícios da ferramenta. Também será pos-

sível organizar viagens compartilhadas, 
em que os viajantes utilizam caronas 
em veículos da empresa com o mesmo 
destino, o que proporcionará econo-
mia e viabilidade de rateio por centro 
de custo.
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 TVH-Dinamica, empresa especializada 
em distribuição de peças, acessórios e 
inovações para as linhas de movimen-
tação, industrial e agrícola, amplia por-

tfólio de produtos com paleteira pantográfi ca, 
conhecida também como paleteira tesoura. O 
equipamento, da TotalLifter, marca própria da 
TVH-Dinamica, conta com capacidade de até 
1 tonelada e elevação na vertical. Em aço e se-
mielétrica, a paleteira pantográfi ca possui bom-
ba forjada e rodas de poliuretano. “A paleteira 
pantográfi ca atinge elevação máxima de 1,50 m 
enquanto as manuais, 0,35 cm”, afi rma Claudio 
Henrique Martins, supervisor da linha industrial 
da TVH-Dinamica. De acordo com Martins, o 
equipamento é muito utilizado em bancadas e li-
nha de montagem. “Com função ergonômica, a 
paleteira pantográfi ca traz mais agilidade ao tra-
balho”, fi naliza. A TVH-Dinamica possui mais de 

www.tvhdinamica.com.br
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25 mil itens a pronta-entrega e 100 mil itens 
cadastrados no Brasil, entre peças e acessó-
rios para equipamentos de movimentação, 
industrial, portuários e agrícola. Com o re-
cém-lançamento do portal de vendas online, 
é possível consultar itens e fazer aquisição 
pela internet. 
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www.baoli.com.br
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SISTEMAS MODULARES PARA 
MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS
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 Baoli Brasil, com sede no interior do 
estado de São Paulo, em Indaiatuba, a 
marca chega ao Brasil com equipamentos 
100% produzidos localmente, desenvol-

vidos para a realidade brasileira. Os equipamentos 
Baoli carregam mais de um século de experiência e 
desenvolvimento de soluções. A empresa faz parte 
do Grupo Kion, conglomerado de origem alemã, 
que atua no mercado desde 1990. De fabricação 
nacional, as empilhadeiras F-Series são a primeira 
marca chinesa produzida nas Américas. Suas ope-
rações são direcionadas para os segmentos Value 
e Economy na indústria. O equipamento oferece 
performance e segurança, com comandos e alavan-
cas ergonomicamente proporcionando uma opera-
ção segura e confortável para o operador; o chassi 
é fabricado no Brasil, dentro de rígidos controles 
de qualidade. Possui sistema de combustível GLP 
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nacional e facilidade de manutenção e esto-
que de peças. Sua nova torre representa um 
novo conceito, com perfi s alinhados propi-
ciando melhora na capacidade residual do 
equipamento. Fabricado em dois modelos: 
motor K21 ou K25.
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esde 1998, oferece soluções para trans-
portes e proteção de cabos e mangueiras 
em dispositivos móveis. A empresa tem 
como diferencial o aspecto versatilida-

de, muito valorizado na linha de produtos. A es-
teira porta-cabos foi desenvolvida especifi camen-
te para equipamentos que possuem movimento 
e que, com eles, levem algum tipo de cabo ou 
mangueira. Os produtos foram elaborados com 
o intuito de proteger e transportar os conduto-
res, de maneira segura, diminuindo acentuada-
mente a quebra e parada na linha de produção. A 
empresa divide sua linha de produção em séries e 

www.fesma.com.br
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cada série tem como principal característica 
a altura interna, defi nida de acordo com a 
necessidade do cliente. 





www.duren.com.br

omo principal fabricante de soluções 
em Sistemas Modulares do país e re-
ferência para a indústria moderna, a 
Düren diferencia-se em possuir equipa-

mentos fornecidos para empresas renomadas, tais 
como Natura, Kimberly-Clark, Randon, Volvo, 
Volkswagen, BMW, entre outras grandes  empre-
sas. A Düren possui estrutura completa em En-
genharia de Desenvolvimento, Aplicações e Pro-
jetos, possibilitando o fornecimento diferenciado 
de soluções otimizadas e com a melhor relação de 
custo-benefício para sua empresa. Possui um par-
que fabril moderno e capacitado a atender às diver-
sas necessidades do mercado, em produtos e ser-
viços, de uma forma completa, com expertise em 
produtos e em soluções Turn Key. São mais de 20 
anos de atendimento e fornecimento às principais 
indústrias dos mais variados segmentos, com tec-
nologia e engenharia totalmente nacionais.
O Sistema Modular DRI é ideal para aplicações 
leves e com fl uxo de trabalho rápido. Apresenta 
componentes modulares para cargas até 450 kg, 
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possuindo como elemento principal perfi s laminados a 
frio, galvanizados, de alta resistência e baixo peso pró-
prio. Além da “modularidade” dos componentes, o 
sistema permite grande versatilidade em sua utilização, 
mesmo em modifi cações ou expansões, pelo fato de 
qualquer alteração na instalação não necessitar de solda, 
apenas fi xações por parafusos.
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