Antes de dizer
que não é capaz, tente.
Tente e descubra uma forma de o fazer.
Kazuma Tateisi
Fundador da Omron

Iremos exceder as
suas expectativas
Yoshihito Yamada, Presidente e CEO
Há 80 anos que trabalhamos com os nossos clientes para desenvolver produtos novos e inovadores.
Consigo e com os nossos funcionários dedicados, entusiasmados e envolvidos, abrimos caminho para
o amanhã, satisfazendo as necessidades de pessoas em todo o mundo.

Indicada pela Forbes no Top 2000
das maiores empresas do mundo
Omron Corporation NASDAQ: OMRNY
Posição cimeira no Índice Dow Jones de Sustentabilidade
Lista Top 100 Global Innovator de 2019 da Clarivate Analytics

omron.me/omr_ir

1933
Kazuma Tateisi
fundou a Omron

1972
Constituição da primeira fábrica para
trabalhadores com deficiência no Japão

1974
A Omron estabeleceu-se na Europa

2006
Aquisição do Safety Products Group da STI

2015
Aquisição da especialista em
motion Delta Tau Data System

2015
Aquisição da Adept Technologies, fornecedora
líder de robôs inteligentes e serviços e
soluções de robótica móvel autónoma

2017
Aquisição da Sentech, fabricante
líder de câmaras industriais

2017
Aquisição de Microscan, fornecedor global
de leitores de códigos industriais

87

anos de experiência em detecção e controlo
Fundada em Osaka, no Japão, em 1933

Os factos
Divisões da Omron
Automação
industrial
46%

Sistemas sociais,
soluções e serviços
9%
Cuidados de saúde
13%
Outros sectores
5%

Vendas anuais

7,1

mil milhões
de euros
Componentes
automóveis
15%

Componentes
electrónicos e
mecânicos
12%

Mais de 30 000
funcionários a nível mundial

Vendas por região geográfica

120

Ásia
73%

países em todo o mundo

Europa
14%
Américas
13%

7,1
mil milhões de euros de vendas anuais

Crescemos
enquanto negócio

Yoshihito Yamada
Presidente e CEO

…graças à colaboração com os clientes para desenvolver produtos novos e
inovadores. Sempre funcionou assim. O ímpeto inicial em termos de
crescimento surgiu quando um amigo do nosso fundador lhe sugeriu que
tentasse criar um temporizador de alta velocidade para fotografias de raios X.
Esse espírito de cooperação passou a fazer parte do ADN da nossa empresa. Temos
em consideração as opiniões dos nossos homólogos e integramo-las nas acções de
desenvolvimento de produtos. Isto é o que nos distingue da concorrência e
permite fortalecer muito mais a empresa e os nossos clientes.
Por isso, exija e espere mais de nós. Assim, continuaremos a desenvolver
produtos, sistemas e soluções que nos ajudam a criar oportunidades futuras.

6,7%
Investimento anual
em investigação e desenvolvimento
Todos os anos aplicamos grandes investimentos em I&D e, mesmo quando as condições de mercado se revelam desfavoráveis,
nunca desistimos deste compromisso. Acreditamos que apenas através da inovação e do constante desafio dos limites é que
continuaremos a criar sistemas e dispositivos que vão mais além. Para sustentar esta afirmação, temos o nosso fantástico histórico
de inovação contínua.

1933 Temporizador de raios X
de alta precisão
Graças à inspiração de um amigo, o fundador da
Omron, Kazuma Tateisi, desenvolveu um temporizador
de alta precisão para fotografias de raios X.

1960 Sensor de proximidade
de estado sólido
Para responder às exigências do mercado, a Omron criou
um sensor sem contacto (de estado sólido) que excedeu,
em grande medida, as expectativas dos clientes.

1964 Sinal de trânsito automatizado
A Omron instalou o primeiro sinal de trânsito electrónico
de reacção ao tráfego do mundo, em Tóquio, para ajudar a
solucionar os problemas de trânsito e prevenir acidentes.

1987 Controlador lógico difuso de
velocidade ultra elevada
A Omron adoptou a lógica difusa como uma
tecnologia de base e, em 1987, lançou o
controlador difuso mais rápido de sempre.

2005 Tecnologia de
reconhecimento facial
O sistema de detecção exclusivo da Omron serviu
de inspiração à tecnologia de reconhecimento facial
utilizada em smartphones da Apple e da Samsung.

Uma história de
87 anos de inovação
1200 funcionários dedicados a I&D
9782 patentes emitidas

2011 Controlador para máquinas Sysmac
Um controlador, um software e uma rede de
máquinas foram integrados para criar a próxima
geração de automação de máquinas.

2011 Detecção e controlo + THINK
Tecnologia para incorporar inteligência
humana em máquinas.

2017 Inteligência artificial
Desenvolvimento de um controlador de automação
de máquinas com um algoritmo de inteligência
artificial (IA) de programação automática.

H

Humano.
Trabalhar em benefício da sociedade
Contribuímos para uma sociedade sustentável
ponderando o impacto económico, ambiental e
social das nossas acções.

1970
A teoria Sinic

Proposta pela primeira vez em 1970 pelo fundador da Omron, Kazuma Tateisi, a teoria SINIC define como a
sociedade, a ciência e a tecnologia têm um impacto e influência mútuos. A ciência possibilita o
desenvolvimento de novas tecnologias que contribuem para a sociedade; por sua vez, as necessidades da
sociedade incentivam os desenvolvimentos tecnológicos e as descobertas científicas. Trata-se de uma
discussão que se alargou até à actualidade, sustentando a nossa relação com os clientes e a relação entre
engenheiros e utilizadores finais, bem como construtores de máquinas e consumidores. Dá asas à nossa
imaginação e permite estimular a sua criatividade.

"À máquina o trabalho da máquina,
ao homem a emoção de continuar a criar."
Kazuma Tateisi, fundador da Omron

Criar o futuro
da produção
Levar a inovação aos
locais de fabrico

Automação
integrada
Alcançar uma integração tecnológica
perfeita através de controlo avançado

Automação inteligente
Transformar os dados de fábrica em
informações de alto valor

Automação interactiva
Criar uma interacção harmoniosa entre
homem e máquinas

Segurança
Robótica

Entrada

Soluções integradas para robôs
industriais, móveis e colaborativos
Oferecemos soluções de automação
robótica para aplicações, desde
instalações de produção mais avançadas
a processos de operação manuais, através
da nossa grande variedade de
dispositivos de controlo e da integração
da robótica na automação.

Conhecimento de aplicação
incomparável
Tecnologia de detecção, desde
interruptores básicos a sistemas
avançados de visão, detecção, inspecção
e controlo de qualidade, graças à forte
experiência em termos de tecnologia e
conhecimento de aplicação comprovado.

Os robôs móveis e colaborativos dão à
sua empresa mais flexibilidade,
permitindo-lhe adaptar as linhas de
produção de forma rápida e económica a
novos requisitos e necessidades
empresariais em constante mudança.
Para além de tornar os seus
colaboradores mais eficientes,
permitindo-lhes concentrar-se em tarefas
que requerem capacidades humanas
complexas, os nossos robôs móveis e
colaborativos aumentam a produtividade,
reduzem o tempo de espera das
máquinas, eliminam erros e melhoram a
rastreabilidade dos materiais

Lógica
O controlo de máquinas e o controlo
de motion unem-se
Os nossos controladores são a base de
todas as soluções de automação:
controlo de sequência, motion,
temperatura, redes, segurança e visão,
tanto dedicadas como integradas no
controlador para máquinas da Sysmac.

Saída
Rápidez, flexíbilidade,
versatilidade e fiabilidade total
Desde relés a servodrives de alta precisão,
transformamos a lógica dos sistemas de
controlo em acção.

Portfólio completo
de automação de
máquinas

200 000

produtos para operações de
entrada, lógica, saída,
segurança e robótica

industrial.omron.eu

Engenharia de
painéis eficiente
Novo valor para quadros de controlo
Fabricantes: simples e fácil para a construção de quadros
Facilidade de instalação eléctrica com tecnologia Push-in Plus e fácil
inserção e extracção de cabos pela frente
Processo: inovação no processo de construção de quadros
Design eficiente, personalização rápida, instalação eléctrica mais rápida
Quadros: uma evolução para quadros de controlo
Redução do espaço utilizado e não utilizado, resistência à vibração, fluxo
de ar melhorado

Software
Um software de ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para
configuração, programação, simulação e software de monitorização.

Conectividade
Redes abertas: Profibus, DeviceNet, Profinet, CANopen, Componet,
Modbus, Mechatrolink II, Compobus/S, I/O link.

Automação inteligente de baixo custo

O mínimo
de recursos
Uma abordagem ao fabrico verdadeiramente
centrado no cliente

De 35 dias a menos de 5 dias para fabricação de produtos
mediante encomenda
Uma média de 0,008% de defeitos
Aumento da produtividade dos colaboradores em 60%

Personalização
Se a nossa gama padrão de 200 000 produtos não satisfizer
as suas necessidades, basta solicitar um novo produto
1-3 semanas para pequenas alterações nos produtos existentes
6-10 semanas para produtos personalizados
Projectos ad hoc para produtos específicos de clientes

95% dos produtos necessários são fornecidos directamente
a partir do stock existente
Para qualquer local da Europa no espaço de 2 dias

Os nossos
engenheiros
…possuem conhecimentos e experiência e são, acima de tudo, empenhados.
Todos os dias trabalham para fazer a diferença. Se nos apresenta um desafio em
termos de design, eles encontram a solução; se tem um problema de controlo,
eles ajudam-no a resolvê-lo; se pretende que o fabrico seja realizado num país
diferente, eles reencaminham-no ao perito nessa área.

"Os nossos equipamentos e sistemas constituem uma parte essencial da
máquina em termos gerais; são extremamente importantes. Inspecção
visual, controlo de motion, controlo de processos, segurança: estes são os
aspectos que contribuem para a continuidade da produção e garantem a
qualidade durante toda a vida útil da máquina. O meu trabalho consiste em
certificar-me de que os meus clientes obtêm sempre o melhor."
Ben van Boxtel, engenheiro

365
dias por ano dedicados à colaboração
com o cliente para que sejam desenvolvidas
máquinas novas e inovadoras

Damos um toque extra às suas ideias brilhantes
Centro de tecnologia de automação, Barcelona
Entre em contacto com os nossos melhores engenheiros, experimente
as mais recentes aplicações, teste novas ideias. Todos os anos
organizamos mais de 200 workshops.

Design de prova de conceitos próximo de si
Experimente as vantagens de uma fábrica conectada,
automatizada e inteligente.
Os nossos 9 laboratórios de prova de conceitos em toda a Europa
oferecem assistência de automação a clientes locais nos idiomas locais.

myOmron.com
A comunidade internacional online
Disponível para todos os intervenientes no mercado industrial,
25 000 utilizadores registados, 2200 perguntas frequentes,
resposta dentro de 24 horas, assistência no idioma local.

Vantagens de
uma rede global
Global
Mais de 30 000 funcionários
em 120 países
Oferecemos-lhe a assistência de que necessita para operar a nível global
Disponibilidade global de produtos
I&D com base nos requisitos mundiais
Estrutura global de assistência e serviços

Automação industrial na Europa
1700 funcionários em 22 países
Compreensão dos requisitos e mercados locais
Adaptação de produtos para necessidades locais
Estrutura logística
Fabrico
Centro de reparação
Investigação e desenvolvimento

Assistência
local na EMEA
800 técnicos especialistas
39 sucursais de apoio a vendas
Estamos próximos das fábricas e dos clientes graças a engenheiros competentes.
Conhecimento de mercado, local e em escala global, ao seu dispor, em qualquer lugar.

Como podemos melhorar o nosso negócio?
+351 219 429 400
industrial.omron.eu

Acompanhe-nos na Internet
Siga a Omron no Twitter ou no Facebook, junte-se a nós no LinkedIn e visite
o canal da Omron no YouTube. Aceda ainda ao blogue da Omron e
descubra o que se passa nos bastidores do negócio da automação.
Para quaisquer questões relativas à automação de máquinas, contacte a
Omron: juntos criamos o amanhã.

twitter.com/omroneurope
youtube.com/user/omroneurope
linkedin.com/company/omron
blog.omron.eu
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