SEU NEGÓCIO É MUITO PEQUENO
PARA ADOTAR A ROBÓTICA?
Responda essas 5 perguntas e descubra!

TENHA CERTEZA DE QUE ESTÁ
FAZENDO AS PERGUNTAS CERTAS
Se você é um pequeno ou médio negócio, ou está enfrentando os desafios do baixo volume ou o alto
mix de produtos, provavelmente está pensando se os robôs podem ajudar na sua empresa. Porém, se
você se acomodou com a produção manual somente porque não é um grande fabricante nacional, então talvez você não esteja fazendo as perguntas certas.

Eu preciso da
automação?

Quais são minhas
opções de robôs?

Eu posso pagar pela
automação?

Quais processos eu
posso automatizar?

NESTE EBOOK VAMOS GUIAR VOCÊ PELAS CONSIDERAÇÕES MAIS IMPORTANTES
PARA A ROBÓTICA EM PEQUENAS E MÉDIAS FÁBRICAS.

Os cobots são o melhor
para minha empresa?

EU PRECISO DA
AUTOMAÇÃO?

Comece deixando de lado quaisquer ideias pré-existentes sobre o custo ou a complexidade da robótica. Agora, observe de forma imparcial se os desafios do seu
negócio podem ser resolvidos automatizando os processos de fabricação.
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SE VOCÊ RESPONDEU SIM PARA UMA OU MAIS DESSAS QUESTÕES, ENTÃO A AUTOMAÇÃO
DEFINITIVAMENTE PRECISA SER CONSIDERADA COMO SOLUÇÃO PARA SEU NEGÓCIO.

QUAIS SÃO MINHAS
OPÇÕES DE ROBÔS?
A robótica para indústrias pode ser categorizada em duas categorias típicas: robôs industriais e robôs
colaborativos (cobots). Marque as opções abaixo que mais se enquadram nas suas necessidades.

Para muitos dos pequenos e médios negócios
os cobots oferecem uma opção ideal.

Robôs industriais

Collaborative robots

Eu tenho espaço para equipamentos grandes e fixos

Eu tenho espaço limitado no meu andar
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Preciso automatizar processos que ocorrem
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Não preciso de ﬂexibilidade para mudar pro-

Preciso de ﬂexibilidade para automatizar processos com o

cessos ou automação da linha de produtos

mínimo de tempo inativo durante essas mudanças
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EU POSSO PAGAR
PELA AUTOMAÇÃO?

Embora o custo inicial dos dois tipos de robôs seja semelhante, o que está abaixo da superfície define quanto custará sua
solução total de automação. Calcule a rapidez com que seu investimento se pagará, comparando as despesas anuais totais.

Robô

$*

Manual

$*

Cobot

$*

Custo de hardware

Salário do Trabalhador

Custo do Hardware

Infraestrutura de energia trifásica

Benefícios

Plugues na tomada de 110V

0

Integração / Programação

Treinamento

Treinamento online gratuito

0

Sistemas para garras de robôs (EOAT)

Tempo de inatividade

Sistemas para garras de robôs (EOAT)

Cercar e proteger

Hora extra

Cortina de luz

Resíduos de materiais

Scanner de segurança

Sucata do produto

Licença de software
Serviços de Manutenção/Reparação

Custo total do robô
* Custos estimados

Manutenção no local

Custo total do trabalho manual

Custo total de Cobot

Clique para ver o ecossistema UR+
de acessórios para os cobots.

QUAIS PROCESSOS EU POSSO AUTOMATIZAR?
Os cobots podem automatizar muitas aplicações diferentes. Eles são pequenos e leves, assim podem ser movidos facilmente pela sua
fábrica e usados em diferentes processos. São fáceis de programar e você pode salvar os programas para reutilizá-los.

Embalagem
e paletização

Análises laboratoriais

Aparafusamento

O que eu posso automatizar?

Alimentação de
Máquinas

Moldagem
por injeção

Montagem

Pick & place

Instalação

Embalagem e paletização

Carga / descarga CNC

Polimento

Montagem

Análise e teste

Parafusamento

Processos repetitivos e manuais

Colagem e distribuição

Moldagem por injeção

Trabalhos perigosos ou propensos a lesões

Inspeção de qualidade

Trabalhos que não precisam de destreza humana, pensamento crítico ou decisões no local

Alimentação de Máquinas

Colagem, distribuição
e soldagem

Pick & place

Inspeção de qualidade

Cobots são ferramentas ultra-ﬂexíveis que podem executar diversas aplicações semelhantes ao modo como age o braço humano.
Mas o cobot possui ainda uma gama maior de movimentos, não
se cansa e pode executar tarefas perigosas sem risco de ferimentos.

Clique aqui para ver
nossos cobots
em ação.

OS COBOTS SÃO O
MELHOR PARA MINHA
EMPRESA?
Eu preciso de um robô se...
É acessível, com custos extras mínimos
Caberá na minha fábrica sem cercas de segurança volumosas
É fácil para os funcionários atuais configurarem e ensinarem uns aos outros
Pode ser movido rapidamente para novos processos ou linhas de produtos
Pode substituir trabalhadores humanos em posições de alta rotatividade e difíceis de preencher

Pode realizar trabalhos indesejáveis no mercado de trabalho
Permite que eu transfira funcionários de atividades de baixo para alto valor
Pagará por si mesmo dentro de meses - não anos
Proporcionará economia para reinvestir em novos produtos e canais
Oferecerá suporte a novos processos e aplicativos mais avançados no futuro

POR FIM, A MELHOR MANEIRA DE SABER SE OS COBOTS SÃO O MELHOR
PARA VOCÊ É ENTRAR EM CONTATO COM UM DISTRIBUIDOR
E AGENDAR UMA DEMONSTRAÇÃO.

Clique para acessar a UR Academy
de forma gratuita e online e veja com a programação é fácil.

VOCÊ NÃO
É TÃO PEQUENO
PARA OS COBOTS
SOLICITE

uma demonstração do cobot
Cobots são a opção ideal para pequenos e médios fabricantes de praticamente qualquer segmento.
Saiba mais sobre como você pode expandir seus negócios, melhorar a produtividade e a qualidade e
ainda fornecer condições de trabalho melhores e mais seguras para seus funcionários. Entre em
contato com um distribuidor para obter uma demonstração da Universal Robots hoje.

A Universal Robots foi cofundada em 2005 pela empresa CTO e Esben Østergaard, que queria tornar a tecnologia de robôs acessível a todos, desenvolvendo em tamanhos pequenos, fáceis de usar,
com preços acessíveis e robôs industriais ﬂexíveis e seguros para trabalhar. Desde que o primeiro robô foi lançado em 2008, a empresa tem experimentado um crescimento considerável 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 regionais 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
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