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Produção de alimentos e bebidas - Soluções avançadas de automação

Os seus desafios

Regulação

A regulação pode assumir várias formas, imposta por agências externas e governamentais ou pelo próprio sector da 
alimentação e bebidas, incrementando significativamente os custos e a complexidade a uma organização. Auditorias nas 
fábricas e legislação ambiental são apenas dois exemplos do que os fabricantes têm de conhecer e cumprir.

Responsabilidade social empresarial

Associada à legislação, mas também impulsionada pelo desejo das organizações de melhorar áreas como a política social e 
ambiental, a responsabilidade social empresarial (CSR) pode ter um papel importante na forma como o consumidor vê um 
fabricante e, como tal, as empresas e todo o sector têm interesse em promover uma imagem positiva.
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Flexibilidade

Para lidar com a crescente diversidade da gama de produtos, as máquinas e as linhas devem ser concebidas e configuradas 
para corresponder às exigências de produção. O período de alteração é um ponto-chave que os produtores procuram 
minimizar; além disso, a integração da linha no sistema geral de produção garante que até a produção em lotes pequenos 
pode ser realizada.

Verificação

Os fabricantes estão sob uma pressão crescente para inspecionar, medir, guardar, analisar dados de produção e partilhá-los 
dentro da cadeia de fornecimento quando necessário. Pode implementar a recolha automática de dados para alcançar 
uma monitorização e gravação precisas e fiáveis, fornecendo informações de produção detalhadas no caso de ser 
necessário retirar produtos do mercado. Desta forma, minimiza os prejuízos financeiros e protege a reputação da marca. 
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 A automação e o controlo da fábrica ajudam a proteger os ativos do produtor; ativos da marca, ativos da fábrica e ativos humanos
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Globalização

Por razões económicas, os produtores tendem a escolher produzir alimentos e bebidas próximos do consumidor. Conforme mais 
mercados se desenvolvem, o desafio é criar um padrão da produção em termos de produtividade, custos e qualidade em circunstâncias 
muito diferentes. 
As melhores práticas e os conhecimentos têm de ser partilhados e padronizados; como tal, a formação e o apoio são elementos 
fundamentais a considerar na tomada de decisões de investimento.

População e sociedade

Uma população crescente, envelhecida, consciente em termos de saúde e diversificada cria não só oportunidades, como novos produtos e 
formatos, mas também desafios com novos materiais e etiquetagem para os produtores de alimentos e bebidas. Estes, têm um impacto 
nas capacidades de produção dos produtores em termos de calendários de produção e verificação com tempos mais curtos.

Produtividade

A ligação direta da produção às necessidades do retalhista é um problema cada vez maior. Como resultado, a pressão na produtividade da 
linha de produção está a aumentar, o que significa que o tempo de inatividade tem de ser constantemente reduzido, evitando a 
interrupção da produção e potenciais penalizações. A visualização desempenha um papel importante, tanto no suporte técnico como na 
análise da produção e serve de base para programas de melhoria da linha de produção.

Sustentabilidade

Existem vários impulsionadores nesta área, desde novos materiais ecológicos a novos designs de embalagens – tudo para reduzir resíduos 
e a utilização de recursos ao mínimo absoluto. A redução de resíduos inclui ainda a minimização de sucata na fase de arranque da 
produção e em interrupções subsequentes, garantindo também que a qualidade é medida na linha de produção e que os problemas são 
rapidamente resolvidos.
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A nossa solução

Gestão de informação
É necessária muita informação para garantir que uma unidade de produção funciona com níveis de qualidade e 
capacidade máxima. Ao nível da linha, os dados têm de ser reunidos em tempo real a partir de vários dispositivos para 
uma plataforma e, comunicados diretamente para a rede de informação do produtor, poupando assim o incremento da 
complexidade e dos custos de hardware adicionais. O nosso controlador Sysmac proporciona capacidades de controlo e 
monotorização de toda a fábrica e, com a sua funcionalidade de base de dados integrada, fornece um sistema seguro, 
robusto e de fácil implementação
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Matéria-prima 

Embalagem primária 

Embalagem secundária 

Embalagem final

Inspecção de qualidade

Dentro do ambiente de fábrica existem várias facetas de qualidade – produto, embalagem primária e secundária, 
combinação correta de produto/embalagem e verificação de códigos como códigos de data. Permitir que os sistemas de 
inspeção da linha verifiquem todos os parâmetros dos produtos a 100% é uma parte fundamental da redução de sucata 
e da manutenção da produtividade da fábrica. Dispomos de uma gama diversificada e expansível de sistemas e sensores 
de visão, capazes de lidar com todos os tipos de projetos de inspeção.

Gestão de energia

Em qualquer programa de gestão de energia é essencial monitorizar e analisar onde e quando se utiliza energia e, tomar 
decisões baseadas nessa informação, tais como reduzir as velocidades dos ventiladores de extração ou do transportador 
para ralenti enquanto a produção está parada durante curtos períodos de tempo. A nossa vasta gama de soluções de 
automação e de monitorização de energia inclui sensores para a medição elétrica, fluxo de ar e de temperatura, 
partilhando todos os dados com o controlador da linha.

Rastreabilidade

Hoje em dia, o quadro regulamentar é cada vez mais rigoroso e exerce mais pressão sobre os produtores para registarem 
e apresentarem informações de rastreabilidade dos seus produtos e, para as partilharem com a cadeia de fornecimento. 
Também é possível aplicar e ler códigos únicos ou serializados, respondendo às exigências da produção e, 
partilhá-los com a cadeia de fornecimento. Desta forma, os consumidores têm mais confiança e os produtores 
podem, se necessário, recolher produtos de forma rápida e fácil, protegendo assim a reputação da marca. 
Proporcionamos uma solução completa, desde sistemas RFID e de visão artificial a controladores com 
funcionalidade de base de dados.



Embalagem secundária 

Embalagem final
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Serviços de segurança

Os regulamentos e a legislação de segurança em constante mudança, juntamente com as variações geográficas locais, 
apresentam um desafio claro para fabricantes e construtores de máquinas em termos de novas construções e de 
renovação de sistemas. Ao mesmo tempo que mantêm os níveis de segurança adequados para proteger o pessoal, os 
sistemas de segurança desempenham também um papel importante na melhoria da produtividade, se forem 
corretamente aplicados. Com uma gama completa de serviços de segurança, oferecemos apoio em marcação CE, testes 
de tempo de inatividade e revisão do nível de desempenho e, oferecemos ainda uma gama completa de produtos de 
segurança desde sensores, cortinas de luz e interruptores a controladores.

Manuseamento robótico de produtos

Os robôs desempenham um papel cada vez mais importante no sector de alimentos e bebidas. Proporcionam uma 
solução mais segura, flexível, eficiente e higiénica a um número crescente de projetos. A nossa solução é baseada na 
plataforma de automação Sysmac, disponibilizando robôs do tipo Delta que estão integrados nos ambientes de software 
e de hardware, juntamente com visão, segurança e motion. Isto reduz significativamente as tarefas de design, de 
construção e de colocação em funcionamento e, consequentemente, os custos.
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Presença 
Temos pessoas especializadas, vendas e de aplicações, em todos os principais países europeus, prontos a apoia-lo na implementação do seu projeto de 
“Alimentação e Bebidas”. Para além disso, como fabricante a nível mundial, podemos proporcionar os nossos serviços em qualquer parte do mundo. 
Providenciamos os recursos locais nas instalações para prestar formação, peças sobresselentes, assistência técnica e documentação, tudo no idioma local.

Competência 
Como resultado dos nossos investimentos em I&D, proporcionamos soluções de automação avançadas. No entanto, sabemos que por vezes isso não é 
suficiente e é necessário um apoio adicional. Por exemplo, o Sysmac utiliza normas de rede abertas como a EtherNet/IP e a EtherCAT para permitir que 
produtos de outros fornecedores sejam adicionados a uma rede, sabendo que vão funcionar. No entanto, em caso de problemas, podemos contar com a 
nossa rede de laboratórios Tsunagi, com os seus conhecimentos especializados em integração em rede, para garantir que qualquer risco associado à 
conectividade a terceiros é minimizado. 
 
A competência não existe apenas no domínio do utilizador final. Trabalhamos todos os dias com construtores de máquinas para desenvolver o nosso 
conhecimento da relação entre construtor e utilizador final, para continuar a fornecer produtos e serviços necessários ao sector de alimentação e bebidas.

Confiança 
Antes da implementação f inal na fase do projeto, testamos e validamos completamente uma ideia na nossa rede global de centros técnicos de automação 
(ATC). A reprodução, tanto quanto possível, das condições reais em áreas como o manuseamento de produtos, controlo de motion, visão e segurança, 
torna-nos conf iantes de que os nossos sistemas e soluções ultrapassarão as nossas expectativas. Isto também signif ica que, ao longo do ciclo de vida do 
projeto, sabemos que podemos proporcionar um apoio atempado no que diz respeito ao fornecimento de peças, a reparações e atualizações de software.

Assistência A Omron em revista

Inserida no top 2000 das maiores empresas do mundo
Omron Corporation no mercado NASDAQ: OMRNY
Posição cimeira no índice de sustentabilidade Dow Jones 
Inserida no Top 100 das empresas mais inovadoras a nível 
mundial da Thomson Reuters 

Sensores, sistemas de controlo, visualização, controladores, 
robots, segurança, controlo de qualidade e inspecção, 
componentes de controlo e de comutação

200 000 produtos para 
operações de entrada,  
lógica, saida e segurança

Um historial de inovação 
de 80 anos
1200 funcionários dedicados a I&D
Mais de 12 500 patentes emitidas e pendentes

6%
37 500
Funcionários a nível mundial

200
Sucursais em todo o mundo
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Países na região EMEA

Trabalhar em benefício 
da sociedade

Automação industrial

Componentes Automóveis

Electrónica & componentes 
mecânicos

Saúde

Outros negócios

Sistemas sociais, 
soluções & serviços

Próxima das suas necessidades
Formações técnicas e seminários, assistência técnica, centros de tecnologia de automação, comunidade online (MyOmron), 
catálogos e documentação técnica online, assistência ao cliente e apoio a vendas, laboratórios de interoperabilidade (Tsunagi), 
serviços de segurança, reparações.

Investimento Anual em Investigação & Desenvolvimento

39%

16%

12%

12%

11%

10%



A Omron em revista

Inserida no top 2000 das maiores empresas do mundo
Omron Corporation no mercado NASDAQ: OMRNY
Posição cimeira no índice de sustentabilidade Dow Jones 
Inserida no Top 100 das empresas mais inovadoras a nível 
mundial da Thomson Reuters 

Sensores, sistemas de controlo, visualização, controladores, 
robots, segurança, controlo de qualidade e inspecção, 
componentes de controlo e de comutação

200 000 produtos para 
operações de entrada,  
lógica, saida e segurança

Um historial de inovação 
de 80 anos
1200 funcionários dedicados a I&D
Mais de 12 500 patentes emitidas e pendentes

6%
37 500
Funcionários a nível mundial

200
Sucursais em todo o mundo

22
Países na região EMEA

Trabalhar em benefício 
da sociedade

Automação industrial

Componentes Automóveis

Electrónica & componentes 
mecânicos

Saúde

Outros negócios

Sistemas sociais, 
soluções & serviços

Próxima das suas necessidades
Formações técnicas e seminários, assistência técnica, centros de tecnologia de automação, comunidade online (MyOmron), 
catálogos e documentação técnica online, assistência ao cliente e apoio a vendas, laboratórios de interoperabilidade (Tsunagi), 
serviços de segurança, reparações.

Investimento Anual em Investigação & Desenvolvimento

39%

16%

12%

12%

11%

10%



Embora nos esforcemos por atingir a perfeição, a Omron Europe BV e/ou as suas empresas subsidiárias e filiais não garantem nem fazem quaisquer afirmações relativamente à correcção 
ou integridade das informações descritas neste documento. Reservamo-nos o direito de efectuar quaisquer alterações em qualquer altura sem aviso prévio.fb_manufacturing_br_pt_01

Mais informações:    

OMRON PORTUGAL 

 +351 21 942 94 00 

 industrial.omron.pt 

África do Sul
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Alemanha
Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Áustria
Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Bélgica
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Dinamarca
Tel: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Espanha
Tel: +34 902 100 221
industrial.omron.es

Finlândia
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

França
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Holanda
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Hungria
Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Itália
Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Noruega
Tel: +47 22 65 75 00
industrial.omron.no

Polónia
Tel: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Reino Unido
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk

República Checa
Tel: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Rússia
Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Suécia
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Suíça
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Turquia
Tel: +90 (216) 556 51 30
industrial.omron.com.tr

Mais Representantes da 
Omron
industrial.omron.eu

Escritórios de Vendas e Suporte
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