Comau apresenta Serviços
Especializados em Manutenção
Industrial e Facilities na Expoman 2017
•

Serviços especializados para vários segmentos da indústria

•

Foco em produtividade

•

Apoio à célula de Manufatura avançada ABIMAQ

•

HUMANufacturing: homem e máquina trabalhando em
colaboração. O caminho da Comau para a indústria 4.0.

Os especialistas da Comau estarão disponíveis para apresentar os
diferenciais em Serviços no Stand 9
Curitiba, agosto de 2017 – A Comau Service apresenta suas linhas
de negócios em Manutenção Industrial e Facilities na Expoman, um
evento anual promovido pela ABRAMAN – Associação Brasileira de
Manutenção e Gestão de Ativos. O congresso acontecerá de 7 a 10 de
agosto no centro de eventos do FIEP em Curitiba, onde especialistas
de diferentes industrias terão a oportunidade de conhecer as últimas
soluções em Engenharia de Manutenção, Gestão e Consultoria. A
Comau tem um papel importante como referência em Serviços
Especializados de Manutenção na América Latina. Nossos
profissionais irão apresentar propostas de valor agregado e o mix de
expertises, desde mão de obra até a aplicação de tecnologia de
automação, focando nas necessidades do cliente.
As empresas brasileiras, de vários setores, estão visando um futuro
próximo otimista depois do período de instabilidade econômica. Está é
uma das razões pela qual a Expoman traz a “Manutenção e Gestão de
Ativos a Recuperação do Crescimento” como tema principal do evento.
Para Laerte Scarpitta, CEO da Comau LATAM, “participar da Expoman
é uma forma de demonstrar comprometimento e mostrar alternativas
eficientes para que as empresas gerenciem e mantenham seus ativos,
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com geração de valor agregado e resultados mensuráveis, seja no
agronegócio, na mineração, petroquímica, aço, cosméticos ou nos
demais segmentos industriais”. Ele acrescenta que “as empresas que
estiverem prontas para a retomada do mercado terão mais chances de
alcançar todo o seu potencial produtivo e, com isso, conseguir
vantagens competitivas”, explica.
O executivo afirma ainda que a Inovação também está nos Serviços,
como uma ferramenta para gerenciar recursos e conquistar resultados
efetivos. “A colaboração entre o homem e a máquina é o caminho para
sustentar a produtividade. Mantemos o nosso compromisso em
expandir o portfólio de soluções, desenvolvendo produtos, métodos e
serviços inovadores para diversos mercados”, complementa.

Principais características da Comau
A Comau é líder global em automação industrial e também auxilia
empresas de todos os tamanhos na Gestão da Manutenção e dos
Ativos Industrias através da aplicação de métodos, mão de obra e alta
tecnologia em Serviços Especializados de Manutenção Industrial. Com
a experiência e o know-how adquirido na indústria, a Comau consegue
oferecer soluções customizadas para melhorar a produtividade,
buscando eficiência na gestão e no desempenho.
Para confirmar sua abordagem de Inovação, orientada pelo
conhecimento conquistado em décadas de trabalho desenvolvendo
sistemas de produção e de robôs industriais, a Comau traz padrões
técnicos de alto nível para o segmento da Manutenção e Gestão de
Ativos Industriais.
A oferta da unidade de negócios Service inclui soluções de
produtividade, baseadas em mão de obra, como os serviços globais e
especializados em Manutenção, Facilities, Segurança e Meio
Ambiente. Adicionalmente, fornece soluções tecnológicas para a
Indústria 4.0, ambientes de trabalho digitais ou colaborativos,
adequação à normas, consultoria e gestão de riscos.

www.comau.com

Durante a Expoman, palestrantes, consultores e profissionais de toda
a indústria irão promover seminários, workshops, mesas de debate e
apresentar estudos de caso. É uma maneira dinâmica de discutir as
melhores práticas e oportunidades de negócios. Em uma das mesas
de debate o Gerente Jurídico de Contencioso Trabalhista da Comau –
Roberto Brandão – vai ponderar sobre as relações de trabalho e a nova
legislação no Brasil aplicada à mão de obra e serviços. Por outro lado,
Denílson Borges, Responsável de Vendas da Comau Service no Brasil
vai conduzir um workshop que trata a Manutenção Industrial com foco
em produtividade.
Com mais de 40 anos de experiência na indústria, a Comau está na
posição única de entender os processos e as necessidades
operacionais. Como resultado, a abordagem da Comau para
manufatura colaborativa e digital é aberta, conectada e simples de
usar e de entender. E o mais importante, caracterizada pela
colaboração entre o homem e automação. Para a Comau, o termo
HUMANufacturing significa reforçar o valor humano na indústria de
manufatura.
Todos estes tópicos podem ser discutidos no espaço da Comau na
Expoman, estande 9.

Expoman 2017
Place: Centro de Eventos FIEP | Av. Com. Franco, 1341 - Jardim Botânico, Curitiba – PR
Data: De 7 a 10 de agosto
Segunda-feira – das 10h às 19h | Terça à Quinta – das 9h às 20h
Estande: 9
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Sobre a Comau
A Comau, empresa do Grupo FCA, é líder mundial no fornecimento de soluções
avançadas de automação industrial que integram produtos, tecnologias e serviços para
ajudar empresas de todos os tamanhos a aumentar sua eficiência, reduzindo os custos
operacionais e otimizando processos. Com sede em Turim, na Itália, a Comau tem mais
de 40 anos de experiência e uma rede internacional que abrange 34 locais, 15 fábricas e
5 centros de inovação, 17 países e mais de 9.000 colaboradores. Com foco na inovação,
a Comau está empenhada em desenvolver competências através da formação de
indivíduos e grupos, como parte de sua abordagem de automação aberta. O
desenvolvimento contínuo de produtos e serviços faz da Comau uma empresa líder na
indústria de automação e que atende às necessidades específicas de cada cliente, em
todas as fases do projeto – desde a concepção, implementação e instalação, início da
produção até os serviços de manutenção.
www.comau.com
Contatos de Comunicação
corporativa

Informações para a imprensa:
Burson-Marsteller

Giuseppe Costabile
Corporate Communication
Manager
giuseppe.costabile@comau.com
Tel. +39 011 0049670
Tel. +39 338 7130885

Luci Anunciato
luci.anunciato@bm.com
11 3094-2252

Marcelo Lima
Comunicação Local
marcelo.lima@comau.com
Tel. +55 11 3563-1500

Leonardo Sola
leonardo.sola@bm.com
11 3094-2269
11 97652-7321

www.comau.com

