
COLOQUE SEU 
TIME A BORDO 
COM OS COBOTS



FAÇA O SEU 
NEGÓCIO DECOLAR
Robôs colaborativos (cobots) econômicos, fl exíveis, seguros e fáceis de usar são a por-
ta de entrada para garantir maior controle ao seu negócio. Você não precisa se preocu-
par se um cobot vai fi car doente ou desistir do trabalho sem aviso prévio, se ele vai fi car 
desmotivado ou se machucar ou, ainda, se um cobot vai demorar muito para aprender 
um novo processo. Como os cobots podem funcionar 24 horas sem interrupções ou 
férias, a sua produção aumenta. E os cobots executam todos os processos exatamente 
da mesma maneira, aumentando a produtividade, bem como a qualidade e a consistên-
cia da produção. Tudo isso deixa seus clientes mais felizes e a sua produção mais 
otimizada.

E se você está preocupado por já estar perdendo tempo - pois seus E se você está preocupado por já estar perdendo tempo - pois seus E se você está preocupado por já estar perdendo tempo - pois seus 
concorrentes já estão colhendo os benefícios da automação e vão deixar concorrentes já estão colhendo os benefícios da automação e vão deixar concorrentes já estão colhendo os benefícios da automação e vão deixar 
sua empresa para trás - talvez você esteja certo.sua empresa para trás - talvez você esteja certo.sua empresa para trás - talvez você esteja certo.



SIGA EM FRENTE A 
TODO VAPOR 
O trem de automação está saindo da estação e você deseja estar nele. Mas se você 
precisar de alguma ajuda para integrar o resto da sua empresa, estamos aqui para aju-
dar. Os funcionários são o mecanismo que impulsiona o sucesso da sua empresa. Seu 
negócio depende deles e a automação só será bem-sucedida se eles confi arem em 
suas funções. Esta é sua chance de conseguir manter todo o time no caminho certo.

Neste ebook ajudaremos você a identifi car e abordar as preocupações de Neste ebook ajudaremos você a identifi car e abordar as preocupações de Neste ebook ajudaremos você a identifi car e abordar as preocupações de 
três dos principais grupos de stakeholders:três dos principais grupos de stakeholders:três dos principais grupos de stakeholders:

• Engenheiros e equipe técnica• Engenheiros e equipe técnica• Engenheiros e equipe técnica
• Gerentes e operadores de planta• Gerentes e operadores de planta• Gerentes e operadores de planta
• Empresários e seus vice-presidentes por área• Empresários e seus vice-presidentes por área• Empresários e seus vice-presidentes por área



ENGENHEIROS DA 
PRODUÇÃO
Os engenheiros e sua equipe técnica são os responsáveis pelas máquinas da 
empresa e seus processos. O trabalho deles é manter os negócios funcionan-
do e verifi car se os produtos estão sendo produzidos de maneira correta. Isso 
signifi ca que suas preocupações sobre automação provavelmente estão rela-
cionadas à manutenção e à confi abilidade a longo prazo, programar e repro-
gramar os robôs para tarefas diferentes e se o robô ajuda ou difi culta sua ca-
pacidade de atender aos objetivos de qualidade e produção.

Os cobots colocam sua equipe técnica de volta no banco do Os cobots colocam sua equipe técnica de volta no banco do Os cobots colocam sua equipe técnica de volta no banco do 
motorista, tirando vantagem de uma nova geração tecnológica motorista, tirando vantagem de uma nova geração tecnológica motorista, tirando vantagem de uma nova geração tecnológica 
que é intuitiva, fl exível e confi ável.que é intuitiva, fl exível e confi ável.que é intuitiva, fl exível e confi ável.



“A Universal Robots oferece algo tão simples e não 
intimidador que nossos programadores já estavam 

com a mentalidade de “não preciso de orientação; eu 
posso fazer isso sozinho” Era quase como um 

videogame PlayStation no qual eles podem pegar o 
controle e confi gurá-lo sem ler as regras do jogo.” 

Cory Mack
Task Force Tips, Indiana, USA

CONDUZINDO
A CONVERSA 

“Acabamos de atingir a milionésima parte da nossa célula UR5 em menos de um 
ano. A precisão e a repetibilidade ao longo do tempo foram uma grande 

preocupação para nós. Nós estávamos apreensivos, questionando se poderíamos 
colocar o robô nesse tipo de ciclo de trabalho em uma célula de alto volume e com 
grande repetibilidade ano após ano. Checamos o robô a cada poucos meses para 
garantir que os eixos estão performando bem e ele hoje está tão bom quanto um 

ano atrás, quando o ligamos.”

Paul Quitzau
Tegra Medical, Massachusetts, USA

Cobots são rápidos e fáceis de programar - mesmo 
sem experiência - mas também oferecem recursos 
poderosos para os especialistas. Os cobots têm lon-
gos ciclos de vida, mesmo com o uso pesado, ano 
após ano.

Engenheiros e equipe técnica



“Vi imediatamente a vantagem de fácil 
integração, de manutenção zero e de maior 

produtividade.”

Cyril Hogard
Continental Automotive, Espanha

CONDUZINDO
A CONVERSA

“Seis anos após a compra do nosso primeiro robô, ele ainda está em operação 14 horas 
por dia. O robô teve duas substituições de juntas ao longo dos anos, mas mantemos juntas 

extras em estoque e podemos facilmente trocar a junta nós mesmos. Nosso UR5 provou 
ser um robô incrivelmente estável. Nós não experimentamos qualquer tempo de 

inatividade, apesar de passar por altos ciclos de serviço por tantos anos.”

Lars Bak
BJ Gear, Dinamarca

Os robôs UR podem ser facilmente mantidos e reparados 
no local, com peças de fácil acesso. Os cobots são leves 
e fl exíveis e, por isso, podem ser reimplantados para múl-
tiplos processos garantindo uma maior produtividade nos 
processos de fabricação.

Engenheiros e equipe técnica



GERENTE DE 
FÁBRICA
O gerente e os supervisores garantem que os processos sejam administrados de maneira 
adequada, que os funcionários estejam seguros e felizes e que as metas de qualidade e de 
produção estão sendo cumpridas. Isso pode ser difícil quando eles trabalham em equipes 
que se enquadram em trabalhos monótonos ou perigosos. A  baixa moral desse time pode 
levar a alta rotatividade. Os movimentos repetitivos, o trabalho pesado e a interação com 
máquinas potencialmente perigosas aumentam o risco de ferimentos no local de trabalho. 
E a demanda por mudanças nos negócios pode levar à dependência de funcionários tem-
porários que podem não estar motivados ou qualifi cados.

Os funcionários podem se preocupar em perder seus empregos com a Os funcionários podem se preocupar em perder seus empregos com a Os funcionários podem se preocupar em perder seus empregos com a 
automação, mas os cobots são as ferramentas que os operadores automação, mas os cobots são as ferramentas que os operadores automação, mas os cobots são as ferramentas que os operadores 
precisam para manter os padrões da empresa sem sacrifi car sua precisam para manter os padrões da empresa sem sacrifi car sua precisam para manter os padrões da empresa sem sacrifi car sua 
segurança ou satisfação no trabalho.segurança ou satisfação no trabalho.segurança ou satisfação no trabalho.



“Nós aumentamos nossa capacidade ao podermos 
executar a máquina durante horas sem supervisão, ao 
mesmo tempo em que isso liberou os trabalhadores 
qualifi cados para realizar tarefas de maior valor ao 

contrário de trabalhos muito operacionais, tais como 
carregar e descarregar a máquina.”

Phil De Mauro
Whippany Actuation Systems, New Jersey, USA

CONDUZINDO
A CONVERSA 

“Quando nossos funcionários não estão preocupados em manter uma máquina 
funcionando o tempo todo, eles têm muito mais tempo para inspecionar 

visualmente os produtos. Dessa forma, a qualidade da peça foi para outro nível 
com o robô UR instalado, permitindo que nosso pessoal trouxesse novas ideias e 

melhores maneiras de aperfeiçoar nossa produção.”

Os cobots podem aumentar a qualidade e a consistência 
do produto, ao mesmo tempo em que diminuem o des-
perdício. Os cobots colaboram com os humanos
para aumentar a produtividade, enquanto os tra-
balhadores humanos agregam valor à produção.

Cory Mack
Task Force Tips, Indiana, USA

Gerentes de fábrica e operadores



“Antes de termos a Universal Robots, eu fi cava oito horas por dia na mesma
máquina e não tinha outras atribuições. Os robôs me permitiram mais 

fl exibilidade e eu assumi novas tarefas. Essa mudança também tornou mais 
interessante vir trabalhar enquanto você aprende a programar os robôs, o 

que é realmente divertido.”

Lars Meldgaard Nielsen, 
BJ-Gear, Dinamarca

CONDUZINDO
A CONVERSA 

“Antes, você tinha que colocar as mãos perto da prensa 
de freio. Existia a chance de um acidente acontecer a 
qualquer momento. Mas com os robôs da Universal 

Robots, não há chance de alguém se machucar. É 100% 
mais seguro.”

Os Cobots combatem 3 problemas: trabalhos exaustivos, sem graça e perigosos. Tra-
balhadores manuais se tornam operadores de robôs, aprendendo novas habilidades e 
obtendo maior satisfação no trabalho.

Richard Clive, 
Etalex, Quebec, Canadá 

Gerentes de planta e operadores



EMPRESÁRIOS 
E VICE-
PRESIDENTES
O dinheiro para aqui, com sua equipe de gerenciamento sênior, e isso é muita pressão. 
Mesmo pequenas empresas regionais podem de repente se encontrar competindo em 
um mercado global contra concorrentes estrangeiros de baixo custo. A empresa deve 
atender a demanda do cliente por inovação, custo e entrega, enquanto mantém os lu-
cros e continua a crescer. Mas as pessoas fazem parte dessa equação e os funcionári-
os são mais importantes do que apenas os trabalhos que eles fazem. À medida que a 
empresa progride, a gerência pode ajudar os funcionários a terem sucesso e a crescer-
em em suas carreiras. A lealdade dos funcionários ajuda a impulsionar o crescimento 
da empresa e seu sucesso, e isso contribui a manter a comunidade local vital para 
donos, funcionários e suas famílias.

Os cobots oferecem fl exibilidade para inovar e se adaptar às demandas de Os cobots oferecem fl exibilidade para inovar e se adaptar às demandas de Os cobots oferecem fl exibilidade para inovar e se adaptar às demandas de 
mudança de produto, dando aos funcionários espaço para crescer em suas mudança de produto, dando aos funcionários espaço para crescer em suas mudança de produto, dando aos funcionários espaço para crescer em suas 
carreiras. E os cobots oferecem rápido retorno do investimento - carreiras. E os cobots oferecem rápido retorno do investimento - carreiras. E os cobots oferecem rápido retorno do investimento - 
normalmente de seis a oito meses.normalmente de seis a oito meses.normalmente de seis a oito meses.



CONDUZINDO
A CONVERSA 
Porque as cobots normalmente não precisam de proteção 
de segurança (após avaliação de risco), eles podem reduzir 
o custo da automação e melhorar o layout da produção. A 
implantação do cobot é fl exível e atende às necessidades 
dinâmicas mercados e mudanças nas demandas de pro-
dução. 

Sua facilidade de uso signifi ca uma redução signifi cativa 
nos custos e no tempo para programar e implantar o robô, 
ajudando a obter rápido retorno de investimento - geral-
mente de seis a oito meses.

“Nós fabricamos desde pequenos volumes anuais até 100.000 
unidades de um artigo em  específi co por ano. Para nós é 

extremamente importante, bem como um dos pontos fortes da 
empresa, sermos capazes de executar rapidamente pedidos de 
novos produtos. Nós temos altos requisitos para a rapidez com 

que podemos iniciar uma unidade.“

Rickard Isaksson
LEAX Group, Suécia

“O principal impedimento no passado para o uso 
de robôs era o cerco de segurança necessário em 

volta de toda a máquina. A maravilha sobre os 
robôs UR é que você não precisa de toda essa 

proteção. Nós podemos levar o robô até a 
máquina e em alguns minutos, ensinar o robô a 

carregar peças.”

Stewart McMillan
Task Force Tips, Indiana, USA

“Nosso retorno sobre o 
investimento foi em menos 

de dois meses e nós 
podemos ir ainda mais longe, 

porque somos capazes de 
adaptar os robôs para outros 
produtos tão rapidamente.“

Joe McGillivray
Dynamic Group, Minnesota, USA

Empresários e vice-presidentes 



O TREM PARTIRÁ LOGO, 
NÃO FIQUE DE FORA! A Universal Robots foi cofundada em 2005 pela empresa CTO, 

Esben Østergaard, que queria tornar a tecnologia de robôs 
acessível a todos, desenvolvendo em tamanhos pequenos, fá-
ceis de usar, com preços acessíveis e robôs industriais fl exíveis 
e seguros para trabalhar. Desde que o primeiro robô foi lançado 
em 2008, a empresa tem experimentado um crescimento con-
siderável com os robôs de uso amigável, agora vendidos em 
mais de 50 países em todo o mundo.

A empresa, que faz parte da Teradyne Inc., está sediada 
Odense, na Dinamarca, e tem subsidiárias e escritórios region-
ais nos Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Itália, República 
Tcheca, China, Cingapura, Índia, Japão, Taiwan e Coréia do Sul.

Para mais informações,
visite https://www.universal-robots.com/br

A melhor maneira de embarcar no trem é solicitar 
a demonstração de um de nossos cobots para 
um distribuidor da sua área. Sua equipe terá todas 
as perguntas respondidas, e você poderá estar à 
frente de seus concorrentes.

Solicitar a demonstração de
um cobot de um distribuidor


