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PREFÁCIO
PRESIDENTE E CEO DA 
KONGSBERG PRECISION CUTTING 
SYSTEMS, STUART FOX

Os últimos dois anos foram desafiadores 
para as empresas de sinalização e displays. 
Diante de uma pandemia global, incertezas 
no cenário geopolítico e volatilidade eco-
nômica, não é surpresa que as empresas 
têm olhado para o futuro com um misto 
de esperança e apreensão.

Por esse motivo, decidimos fazer uma 
análise sobre o que o futuro reserva para 
o nosso setor. Queremos avaliar como 
nossos clientes, parceiros e colegas, que 
atravessaram com sucesso as conturbações 
dos últimos dois anos, veem o caminho 
a seguir.

Ninguém pode dizer ao certo o que o futuro 
reserva – nem mesmo os especialistas mais 
perspicazes previam os acontecimentos 
dos últimos anos. No entanto, sentimos 
que é importante olharmos de forma posi-
tiva para a situação atual do nosso setor, 
com o objetivo de garantir que estejamos 
preparados não apenas para enfrentar os 
desafios de hoje e amanhã, mas também 
para capacitar as empresas a prosperar 
nos próximos anos.

A palavra “S”
Quando iniciamos esta pesquisa, imagi-
návamos que as conversas girariam em 
torno de tendências de mercado mais 
amplas – talvez com visões otimistas sobre 
o que o futuro reserva em relação ao uso 
inovador dos espaços de eventos ou sobre 
como os avanços na tecnologia em termos 
de materiais e equipamentos poderiam 
resultar em uma evolução da criatividade 
no setor de sinalização e displays.

A criatividade é uma demanda dos clientes, 
que têm se mostrado ansiosos para voltar 
a debater e obter destaque com designs 
de displays de alta qualidade quando 
retornarem aos eventos, às exposições 
e às ruas para mostrar seus novos pro-
dutos. E não se engane, o setor se mostrou 
à altura do desafio, com criações realmente 
impressionantes que ganharam destaque. 
Contudo, apesar dessa criatividade, quando 
questionados sobre o fator dominante que 
afetará o setor nos próximos anos, todos 
os fornecedores de chapas, designers de 
displays e empresas de produção com quem 
conversamos mencionaram uma palavra 
que, sem dúvida, não é mais surpresa.

Sustentabilidade
Sei que você deve estar pensando: “nossa, 
mas que grande revelação, Kongsberg!” 
E você tem razão. Isso não é novidade, pois 
tem sido um dos focos de muitas empresas 
por mais de uma década. Entretanto, a palavra 
sustentabilidade pode ter diferentes signifi-
cados para cada empresa. Muitos negócios já 
a incorporaram à própria cultura, priorizando 
a reutilização, a reciclagem e a redução de 
desperdícios em tudo que produzem. Outros 
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a enxergam como um conjunto de ideais 
e critérios a serem seguidos (isto é, apenas 
mais um item de suas listas de normas), 
enquanto os mais imprudentes a consideram 
apenas uma palavra vazia que podem utilizar 
para tentar passar uma imagem.

Mas ao examinarmos os principais pro-
blemas que afetam o mercado hoje, ficou 
claro que, independentemente dos esforços 
empreendidos, do sucesso alcançado ou 
das diferentes opiniões, a sustentabilidade 
se tornou o fator mais importante a ser 
considerado pelas empresas atualmente.

Um ato de equilíbrio, 
não uma solução mágica
Com a criatividade sendo um dos principais 
fatores para o sucesso das empresas, onde 
a sustentabilidade se encaixa no contexto 
do setor de sinalização e displays? Será 
que apenas usar materiais renováveis 
e reciclados é a solução? Ou será que as 
empresas precisam garantir que os displays 
sejam totalmente recicláveis, do conceito 
à criação?

O desperdício é um grande problema, por 
isso, precisamos pensar em maneiras de 
reduzi-lo. É verdade que o design também 
desempenha um papel importante aqui, mas 
até que ponto um permeia ou dita o outro? 
A pergunta mais importante é: como as 
empresas podem alcançar a criatividade, 
o destaque e a inovação exigidos pelos 
clientes e, ao mesmo tempo, atender 

à necessidade de sustentabilidade nos 
seus próprios critérios, nos critérios do 
cliente e da comunidade em geral?

Esta é uma situação complexa, que não tem 
uma solução mágica, e é por isso que nos 
propusemos a ouvir algumas das principais 
vozes do setor. Nas próximas páginas, 
vamos explorar como essas empresas 
pretendem alcançar o equilíbrio entre 
atender os requisitos de criatividade dos 
clientes e entregar as soluções susten-
táveis exigidas pelos consumidores em 
todo o mundo.

STUART FOX
PRESIDENTE E CEO, 

KONGSBERG PRECISION 
CUTTING SYSTEMS
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FAZENDO A DIFERENÇA NO SETOR 
DE SINALIZAÇÃO E DISPLAYS
CONVERSA COM EINAR EK,
RE-BOARD® TECHNOLOGY

Como Diretor de Desenvolvimento de 
Negócios da Re-board® Technology, uma 
das principais fabricantes de substratos 
sustentáveis do mundo, Einar Ek é um 
entusiasta da sustentabilidade e tem plena 
consciência dos desafios que as empresas 
enfrentam hoje. Não é por acaso que 
a Re-board divulgou recentemente o rela-
tório “The Fiber Story”, com o objetivo 
de informar e orientar as empresas sobre 
as etapas que elas precisam seguir para 
atender às necessidades dinâmicas dos 
clientes globais.

À medida que esse novo momento começa 
a se consolidar, Einar diz que uma série de 
fatores influenciará e dará embasamento 
ao sucesso futuro do setor – e a susten-
tabilidade está no topo da lista.

Satisfazendo as necessidades 
e melhorando a produção
“A demanda do consumidor estará sempre 
em primeiro plano no pensamento das 
marcas, e isso nunca foi tão verdadeiro 
quanto no mundo de hoje”, afirma Einar. 
“Além de responder às legislações gover-
namentais, as marcas estão se preparando 
para as demandas dos seus clientes – os 
varejistas – que enfrentam pressão para 
atender às necessidades da nova geração de 
consumidores ecologicamente conscientes.

“Embora seja inegável que as campanhas 
de varejo aumentem o consumo, diante 
dos acontecimentos recentes, vemos que 
as empresas têm dado maior atenção às 
questões de sustentabilidade logo no início 
do processo de design e produção”, diz 

Einar. “Em geral, há um desejo perceptível 
de melhorar a produção de displays.”

Para explicar o que “melhorar” significa, 
Einar conta que a tecnologia tem ajudado 
a proporcionar alguns dos maiores ganhos 
aos designers e fabricantes de displays. 
“Em termos de design e construção de 
aplicações, agora temos ferramentas e equi-
pamentos inovadores que podem cortar em 
praticamente qualquer formato”, explica 
Einar. “Temos softwares CAD para design, 
softwares que ajudam a calcular como 
os produtos são embalados e enviados 
para otimizar o espaço e programas que 
ajudam a calcular a eficiência da montagem 
e desmontagem.

“Isso não só permite o uso de materiais com 
grande quantidade de conteúdo reciclado 

 “ Munidos das ferramentas, 
informações e recursos 
necessários, os designers 
podem garantir um futuro 
em que a criatividade seja 
tão importante quanto 
a sustentabilidade.
 − Einar Ek

EINAR EK
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ou totalmente recicláveis, como também 
proporciona ganhos de sustentabilidade 
em termos de eficiência – algo que deve 
ser o foco principal dos convertedores 
em todo o mundo”, diz Einar. “Processos 
de produção eficientes significam menos 
desperdício, maior produtividade e margens 
mais saudáveis para as empresas, ou seja, 
uma situação em que todos ganham.”

A colaboração no design é crucial 
para a experiência de varejo
Com a lenta recuperação da economia 
global, a escassez de matérias-primas, 
questões trabalhistas e logísticas, somadas 
ao foco renovado na sustentabilidade 
por parte das marcas, dos clientes e, em 
especial, dos consumidores, os fabricantes 

de sinalização e displays enfrentam uma 
série de desafios.

“É, sem dúvida, uma situação muito com-
plexa”, afirma Einar. “Felizmente, estamos 
em um momento em que as coisas não são 
mais simplesmente descartáveis. Designers 
e engenheiros procuram desenvolver 
soluções muito mais duradouras.”

“Vemos que a função do designer está se tor-
nando cada vez mais importante – principal-
mente à medida que surgem novos materiais 
e recursos que podem ser utilizados”, conta 
Einar. “Hoje, o designer precisa entender 
o material para planejar como remontá-lo, 
reutilizá-lo e reciclá-lo. Com o uso de vários 
materiais, os designers precisam aprender 
e saber mais do que nunca.”
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Designers são 
a chave para 
o sucesso futuro
“Em nosso novo rela-
tório, contamos em 
detalhes por que acre-
ditamos que esta nova 
geração de designers 
causará o impacto mais 
relevante nos designs 
do futuro. Eles poderão 

escolher novos materiais recicláveis, reu-
tilizáveis e que geram baixas emissões. 
Deverão ter habilidades e adquirir expe-
riência para compreender plenamente 
e aproveitar ao máximo as propriedades 
desses novos materiais, bem como para 
usar a combinação certa deles em cada 
aplicação específica.

“Também criamos uma lista de dicas para 
ajudar os designers do futuro a cumprir seus 
objetivos ecológicos e os dos seus clientes. 
Ela inclui, por exemplo, garantir que os 
projetos tenham sempre um objetivo pre-
ciso, tendo opções de reutilização e geren-
ciamento do fim de vida útil como parte 
disso. Também inclui otimizar o tamanho 

do material para o produto final para tornar 
o layout mais eficiente e aumentar o apro-
veitamento. Também recomendamos que 
os designers optem por laminar apenas as 
partes do display que necessitarem disso 
por questões de praticidade e escolham 
processos de impressão que otimizem 
o uso de recursos.

“Munidos das ferramentas, 
informações e recursos 
necessários, os designers 
podem garantir um futuro 
em que a criatividade tenha 
a mesma relevância que 
a sustentabilidade.”

Combinando 
criatividade com 
sustentabilidade 
para o sucesso
“Embora o setor de e-com-
merce tenha crescido muito, 
no fim das contas, as pes-
soas sempre acabam indo às lojas físicas”, 
diz Einar. “Portanto, o setor de sinalização 
e displays terá a função de ajudar a criar 

Hoje, podemos 
desfrutar 
de displays 
maiores e mais 
bonitos que, 
além de serem 
praticamente 
obras de arte, 
atendem aos 
critérios de 
sustentabilidade.
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“ Os designers, 
arquitetos, engenheiros, 
carpinteiros, estudantes 
e outros profissionais 
inovadores que se 
adaptarem às mudanças 
e às crescentes 
demandas de hoje 
estarão na liderança, 
pavimentando 
o caminho.

 − Einar Ek

novas experiências e levar alegria e ins-
piração aos consumidores, satisfazendo, 
ao mesmo tempo, as demandas de sus-
tentabilidade deles.

“Graças aos recentes avanços na tecnologia 
de produção de papel, chapas, tintas, 
softwares e equipamentos de produção, 
aliados a uma nova geração de desig-
ners focados em engenharia, finalmente, 
é possível alcançar esse objetivo. Hoje, 
podemos desfrutar de displays maiores 
e mais bonitos que, além de serem pra-
ticamente obras de arte, atendem aos 
critérios de sustentabilidade.

“Como todo uso de material deixa uma 
grande pegada ambiental, o nosso foco em 
mostrar ao mundo o que o papel pode fazer 
é mais importante do que nunca”, afirma 
Einar. “As soluções da próxima geração 
serão baseadas nas propriedades de design 
de vários componentes e adotarão materiais 
e práticas mais sustentáveis. Os designers, 
arquitetos, engenheiros, carpinteiros, 
estudantes e outros profissionais ino-
vadores que se adaptarem às mudanças 
e crescentes demandas de hoje estarão 
na liderança, pavimentando o caminho.”
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MAXIMILIAN HANSEN FALA SOBRE 
OS DESIGNS DE DISPLAYS DE 
HOJE E DE AMANHÃ E MAIS

DESIGNS PARA A VIDA TODA

Maximilian Hansen é muito claro sobre 
as questões que podem dissuadir 
algumas empresas de investir em displays 
sustentáveis. “Basicamente, as pessoas 
pensam que eles são produtos inferiores”, 
diz Maximilian. “De qualidade inferior, 
aparência inferior e produção inferior. Mas 
estão redondamente enganadas.”

Maximilian fundou a Nordwerk Design, com 
sede na Alemanha, em 2012. Desde então, 
seu estúdio passou 
a explorar designs 
ecologicamente corretos 
internacionalmente e se 
expandiu para a América 
do Norte, abrindo um 
escritório em Vancouver 
em 2017 e se tornando 
uma marca global de 
arquitetura e design 
sustentável.

Criando todos os tipos 
de design ecológicos, 
principalmente com 
papelão de excelente 
qualidade, a Nordwerk tem um forte foco 
em estruturas de grande escala. “Incentivamos 
os designers e engenheiros a ultrapassar os 
limites do que é possível com esse material 
excepcional”, conta Maximilian. “Realizamos 
projetos desde o primeiro esboço conceitual 
até a instalação final. Como cobrimos todo 
o processo, conseguimos garantir a mais alta 
qualidade em design, produção e experiência 
final localmente.

“Nesse momento, em termos de design, 
não há limites para o que podemos ou 
não fazer”, diz ele.

Nesse 
momento, 
em termos 
de design, 
não há limites 
para o que 
podemos ou 
não fazer.
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Desbloqueando o potencial 
da sustentabilidade criativa
Maximilian diz que a volta dos eventos 
presenciais, após as dificuldades dos 
últimos dois anos, gerou um aumento na 
demanda por displays para exposições. 
“Apesar de muitas empresas ainda se 
preocuparem com cancelamentos 
dispendiosos, temos debatido cada vez 
mais sobre a necessidade de displays 
com designs criativos e inovadores, mas 
que também atendam às expectativas 
de sustentabilidade das marcas”, conta 
Maximilian.

“Isso é fascinante porque, em termos de 
sustentabilidade, buscamos, cada vez mais, 
usar substitutos. Por exemplo, sempre nos 
perguntamos se podemos substituir certos 
materiais por papelão”, explica ele. “Como 
a troca por materiais equivalentes nem 
sempre é possível, às vezes finalizamos 
um design e descobrimos que não será 
possível montá-lo como pretendíamos. Esse 
é um desafio empolgante a ser superado.

“A qualidade do material também tem um 
impacto significativo no design”, afirma 
Maximilian. “Quando os clientes não 
entendem as diferenças entre os materiais, 
às vezes perguntam ‘por que vocês não 
usam algum papelão mais barato?’ Minha 
resposta é simples: usamos materiais 
da melhor qualidade possível. Somos 
engenheiros e é com isso que trabalhamos. 
Ninguém pediria para um engenheiro usar 
um tipo de aço mais barato, por exemplo.

“No ambiente do varejo, entregamos 
projetos muito específicos e, mais 

importante, definimos metas para nós 
mesmos. Não usamos plásticos e tentamos 
não usar cola,  mas, se necessário, 
usamos apenas colas ecologicamente 
corretas e só escolhemos tintas que não 
impactam negativamente a reciclagem”, 
diz Maximilian. “Esta é a política que rege 
o modo como trabalhamos, e não algo que 
fazemos porque nossos clientes pedem. 
É importante ressaltar que podemos 
entregar o que eles querem de maneira 
sustentável e que a confiança na qualidade 
ajuda a impulsionar o crescimento.”

Maximilian contou que 
o cenário já estava mu- 
d a n d o  r a d i c a l m e n t e 
em termos de demanda 
por designs criativos e 
sustentáveis. “Pouco antes 
da pandemia, está-vamos 
trabalhando com uma 
revendedora de carros de 
luxo que planejava usar 
um display de papelão em 
formato de cadeira para 
veículos de uma marca 
prestigiada. O pedido foi 
um verdadeiro divisor de 
águas, porque antes disso 
uma marca de luxo jamais permitiria 
que algo assim fosse usado em suas 
campanhas marketing. Mas houve uma 
mudança definitiva, o que é maravilhoso, 
e estamos voltando a esse ponto agora. As 
pessoas certas perceberam que associar 
sustentabilidade criatividade pode trazer 
diversos benefícios”, diz Maximilian.

Usamos 
materiais 
da melhor 
qualidade 
possível. 
Somos 
engenheiros 
e é com 
isso que 
trabalhamos.

 “ Há uma ideia de que papelão é tudo igual e que 
as empresas criam designs lindos para depois 
montá-lo com o mesmo material usado nas 
embalagens. Precisamos explicar aos clientes 
que isso não é verdade e que o papelão 
é um ótimo material para se trabalhar.
 − Maximilian Hansen



Custos, exigências do 
consumidor e criatividade
Maximilian conta que, historicamente, 
os principais critérios dos clientes ao 
escolher designs de displays eram custo, 
qualidade e criatividade. “Em qualquer 
lugar do mundo, fala-se da importância da 
sustentabilidade, mas somente quando há 
um impacto no bolso das pessoas é que 
vemos quem realmente leva o assunto 
a sério”, afirma Maximilian. “Só que agora, 
ela voltou ao topo das listas de prioridades, 
ao lado da criatividade, como um dos 
principais fatores determinantes.

“No final das contas, as empresas clientes 
precisam pagar as contas e, assim, elas 
determinarão o mercado, fazendo com que 
o custo seja sempre um aspecto importante. 
No entanto, atualmente, muitas já aceitam 
gastar um pouco mais para fazer as coisas 
da forma certa. Especialmente quando 
o consumidor insiste nisso”, diz ele.

Maximilian explica que a demanda está 
crescendo no setor de varejo, cujos consu-
midores estão cada vez mais interessados 
nas questões de sustentabilidade. “A expe-
riência do cliente precisa ser um espaço 
atraente devido à ameaça das compras 
online”, conta Maximilian. “As grandes 
redes precisam reagir ao fato de que as 
pessoas estão se acostumando a fazer 
compras pelo celular, notebook e outros 
dispositivos, principalmente diante dos 
acontecimentos recentes, e precisam atrair 
os consumidores para as suas lojas. Para 
isso, elas precisam ser criativas e adotar 
designs estimulantes que também reflitam 
seus valores e dos clientes.”

Isso é sinônimo de usar papelão? “Tem 
sempre alguém que pergunta ‘por que 
papelão?’ Precisamos superar isso, pois 
estamos falando de um papelão de altíssima 
qualidade”, explica Maximilian. “Para 
o cliente, pode ser muito mais econômico 

 “ Já existem trabalhos 
incríveis em todo o mundo, 
como cúpulas geodésicas 
e estruturas de superfície 
plana, que são construídas 
inteiramente em papel cartão
 − Maximilian Hansen
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e ajudar a reduzir os custos de logística. 
É um material mais leve, que pode ser 
montado e desmontado mais rapidamente, 
e a empresa pode usar um único caminhão 
para realizar a – são inúmeras vantagens”, 
afirma ele. “Além disso, se o seu estande 
for totalmente reciclável, pode ser reciclado 
após certos eventos, como feiras comerciais.

“E o mais importante, usar papelão não 
limita em nada a sua criatividade. Você 
pode curvar, dobrar e soltar a imaginação 
com o papelão. A relação entre peso e força 
é muito melhor do que a da madeira”, explica 
Maximilian. “Você precisa de habilidades 
complexas e suporte estrutural para usar 
madeira. Por outro lado, o papelão é fácil, 
rápido e pode criar um visual tão bonito 
como qualquer design feito em madeira. 
É simplesmente muito melhor.

“Tudo ficou mais interessante em todos os 
campos”, afirma Maximilian. “No final das 
contas, a finalidade do display é vender 
algo, e temos visto displays descolados 
e divertidos, que estão conquistando tanto 
os clientes como os consumidores.

“Já existem trabalhos incríveis em todo 
o mundo, como cúpulas geodésicas 
e estruturas de superfície plana, que são 
construídas inteiramente em papel cartão”, 
conta Maximilian. “Já víamos isso na Índia 
e no Oriente Médio e, daqui para frente, 
acho que veremos mais estruturas em 3D 
e designs maravilhosos que funcionam 
como objetos, e, com certeza, teremos 
geometrias mais sofisticadas.”

A tecnologia potencializa 
a criatividade
“Hoje temos materiais e ferramentas para 
fazer displays interessantes com materiais 
sustentáveis”, diz Maximilian. “Em nosso 
estúdio, só fazemos o esboço dos designs 
em sobras de papelão antigo e cortamos 
em seguida. A prototipagem é uma etapa 
vital para nós – se ainda não montamos 

Novos 
softwares 
e ferramentas 
simplificam 
o uso e a 
criação de 
designs 
inusitados 
e isso significa 
que podemos 
inovar de 
verdade.
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o protótipo, não enviamos nenhum tipo 
de amostra ao cliente”.

Maximilian explica que os contínuos 
avanços na tecnologia de design e produção 
se mostraram fundamentais 
para capacitar os designers 
a cumprir seu potencial criativo. 
“Muita gente não pensa sobre 
liberdade criativa porque é um 
pouco como a questão do ovo 
e da galinha. Por que criar um 
design quando você não tem 
as ferramentas necessárias 
para construí-lo? Mas se não 
houver necessidade para 
essa ferramenta, quem vai 
desenvolvê-la? Felizmente, 
hoje temos ferramentas como 
a VariAngle da Kongsberg 
que dissiparam as nuvens 
e trouxeram o céu azul da 
criatividade para os designers!

“Novos softwares e ferramentas simplificam 
o uso e a criação de designs inusitados, 
e isso significa que podemos inovar 
de verdade”, comemora ele. “Quanto 
mais sofisticadas as ferramentas, mais 
coisas conseguimos fazer. Como temos 
a combinação de bons materiais, software 
e máquinas, atualmente, podemos fazer 
coisas lindas. Nosso único limite criativo 
é a nossa própria imaginação”.
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ENTREGANDO CRIATIVIDADE 
COM O MÍNIMO DE DESPERDÍCIO 
E USO DE ENERGIA

ATENDENDO ÀS NECESSIDADES 
DE HOJE COM A TECNOLOGIA 
DE FERRAMENTAS DO FUTURO

Há mais de 30 anos, Knut Johansen, 
Gerente de Aplicações e Produtos da 
Kongsberg PCS, desenvolve soluções de 
corte inovadoras que atendam às necessi-
dades de clientes em todo o mundo. Nos 
últimos anos, com o aumento do conteúdo 
reciclado e do uso de materiais feitos 
de papel, Knut e sua equipe procuram 
acompanhar as constantes mudanças 
nas necessidades do setor de sinalização 
e displays em todo o mundo.

“Acreditamos que o mercado está cami-
nhando para encontrar substitutos para 
o plástico, madeira, MDF e ACM (material 
de alumínio composto) e adotar materiais 
à base de papel”, diz Knut. “Estamos vendo 
algo semelhante, por exemplo, com as 
embalagens de proteção, cujos fabricantes 
têm usado papel no lugar de espuma expan-
dida ou estireno para proteger produtos 
embalados de alto valor.

“Como desenvolvedores de tecnologia, 
precisamos fazer parte dessa mudança 
e criar ferramentas que permitam converter 
esses materiais – e fazer isso de uma forma 
muito criativa.”

Knut conta que a Kongsberg PCS res-
pondeu a essa necessidade com o lança-
mento da inovadora ferramenta VariAngle, 
que permite cortar em qualquer ângulo de 
0° a 60° em altas velocidades, melhorando 
a eficiência geral, eliminando a necessidade 
de trocar as ferramentas durante o trabalho 
e minimizando o desperdício de tempo do 
operador e o consumo de energia com 
paradas e reinícios constantes. “Nossa 

ferramenta VariAngle é feita para trabalhar 
com materiais como Re-board e outros 
com alto conteúdo reciclado”, explica Knut. 
“Com as novas oportunidades de usar esses 
materiais reciclados e recicláveis, sabemos 
que os designers precisam de ferramentas 
que possam ajudá-los a produzir displays 
mais criativos com maior rapidez, pois isso 
significa reduzir o consumo de energia na 
produção.”

Reduzindo o uso de energia 
por meio do desempenho 
e da longevidade
“Trabalhamos para que todas as nossas fer-
ramentas funcionem com o melhor padrão, 
eliminando erros e, consequentemente, 
desperdícios, tudo com a maior velocidade 
e o mínimo de energia total possíveis”, conta 
Knut. “É por isso que nossa ferramenta 
CorruSpeed corta papelão a 100 metros 
por minuto, em vez de 15 ou 20 metros por 
minuto como as ferramentas oscilantes. 
Assim, o consumo total de energia no 
processo de corte é muito menor.

“Com facas estáticas, a vida útil é muito 
maior, pois não há peças rotativas na 
máquina. Uma ferramenta que sobe e desce 
12.000 vezes por minuto precisa de muito 
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mais manutenção do que uma ferramenta 
estática!”, explica ele “Em termos de fricção, 
usamos um revestimento nas lâminas de 
corte e nas brocas do roteador que as protege 
e melhora sua longevidade. Baixa fricção 
também significa menor consumo de energia 
durante o uso. O revestimento é 100% biocom-
patível e requer o mínimo de processamento 
e consumo de energia quando aplicado em 
nossas brocas e lâminas. Essas ferramentas 
duram até seis vezes mais do que durariam 
sem o revestimento, o que é bom para nossa 
reputação em termos de qualidade, para 
nossos clientes, que não precisam substituir 
seus equipamentos constantemente, e, claro, 
para o meio ambiente, pois reduzimos ainda 
mais o desperdício.”

Olhando para o futuro, Knut conta que 
a Kongsberg PCS está em uma fase avan-
çada na busca para resolver uma das maiores 
áreas de consumo de energia nas mesas de 
corte. “Estamos desenvolvendo uma nova 
tecnologia de bomba a vácuo, buscando 
gerar vácuos mais fortes com apenas 50% da 
energia”, diz ele. “Esse avanço levará a uma 
redução significativa no consumo geral de 
energia das mesas.

“E talvez, o mais importante de tudo é que 
continuamos a fornecer produtos com uma 
longa vida útil”, afirma Knut. “Ao redor do 
mundo, há máquinas Kongsberg com mais de 
20 ou até 30 anos e que ainda operam na capa-
cidade máxima. Para cumprir nossos próprios 
objetivos, temos minimizado o desperdício 
e o uso de energia, criando sistemas robustos 
e duráveis, juntamente com ferramentas 
fortes e confiáveis que podem ser usadas 
muito mais vezes do que outras”, conclui. ■

 “ Nosso foco agora é criar 
ferramentas que possibilitem 
designs mais criativos, 
produzidos com materiais 
mais sustentáveis. 
 − Knut Johansen
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