
Segurança em máquinas: entrada 
para o mundo.

Há grande ênfase no tema “Segurança em Máquinas” na 
Alemanha - tanto em termos de atendimento às normas como 
dos avanços tecnológicos dos produtos. Isto fica evidente 
através de um estudo realizado pela consultoria Frost & 
Sullivan, segundo o qual, em 2010 as companhias alemãs 
representaram a maior participação no mercado de segurança 
de máquinas da Europa, em torno de 23%. Os clientes de fora 
da Europa também esperam que a Bosch Rexroth, como 
parceira mundial, forneça as soluções integradas mais 
adequadas para as suas necessidades de segurança e 
produtividade. As companhias devem entender todas as 
regiões do mundo se quiserem, no futuro, desempenhar um 
papel no mercado global. Há alguns grandes desafios à frente: 
muitos países industriais introduziram padrões de segurança 
que são regularmente atualizados e se tornam mais rigorosos. 
Também  há uma tendência crescente na direção de uma 
lenta, mas progressiva, harmonização dos padrões 
internacionais. Os fabricantes de máquinas e usuários finais 
que não aderirem aos precisos termos destes padrões estão 
assumindo um sério risco dos pontos de vista legal e 

Um novo modelo de negócios abriu-se para a Bosch Rexroth em relação à segurança de máquinas. Cada vez mais, os 
clientes de todo mundo estão pedindo orientação e informação nesta área e estão se beneficiando do know-how da Rexroth. 

financeiro e podem, até mesmo, ver barrado seu acesso a 
determinados mercados.

Oportunidades
Tais padrões podem ser inicialmente vistos como barreiras, 
mas um olhar mais atento revela que eles são 
impulsionadores do mercado: normas cada vez mais 
exigentes estão acelerando o desenvolvimento de novas 
tecnologias. Afinal, segurança é um dos principais critérios 
que os fabricantes de máquinas devem atender se quiserem 
ter sucesso nos mercados globais. Os clientes da Bosch 
Rexroth também estão reconhecendo que soluções 
integradas não apenas ajudam a proteger os colaboradores, 
mas também melhoram as operações das máquinas e os 
processos como um todo. Em todo o mundo, os 
especialistas em segurança da Rexroth estão ajudando os 
clientes a encontrar a melhor forma de implementar 
padrões internacionais e regulamentações locais de 
segurança para as suas máquinas - e isso está criando um 
promissor modelo de negócios.



Brasil: definindo padrões
No Brasil, os especialistas da Bosch Rexroth estão atentos 
às necessidades individuais de cada cliente. O país tem 
continuamente aumentado o rigor na fiscalização e normas 
que envolvem o tema segurança em máquinas. Em dezembro 
de 2012, a NR12 foi submetida a uma revisão completa que 
exigiu a modernização imediata de centenas de máquinas. E 
para este desafio, o apoio da Bosch Rexroth foi 
imprescindível. Os especialistas da Rexroth possuem amplo 
know-how e estão envolvidos nos comitês que definem os 
padrões brasileiros de segurança. Além disso, as nossas 
tecnologias têm sido desenvolvidas para proporcionar alta 
segurança aos clientes. Um exemplo é o projeto de 
segurança em prensas, que está continuamente melhorando 
a gama de módulos hidráulicos e válvulas monitoradas para 
prensas hidráulicas. Nos dois últimos anos este projeto 
permitiu que 400 prensas fossem modernizadas. Desde 
2012 também temos oferecido aos clientes o sistema 
compacto SafeLogic como uma nova solução para o mercado 
de máquina injetoras.

Quer conhecer o SafeLogic? Acesse: http://goo.gl/iBmn9
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