


São três palavras que descrevem quem 
somos, o que fazemos, e como o fazemos.



...faz parte de nossa identidade. Ela descreve como 
pensamos. Na fábrica, no escritório, em todas as 
localidades no mundo. Ela reflete a busca por soluções 
para os nossos clientes – sejam eles de grande ou pequeno 
porte. Hoje e amanhã. Como uma empresa industrial 
diversificada, entregamos produtos, serviços e soluções 
confiáveis com excelência e qualidade. Conhecemos os 
nossos clientes e os seus mercados. Investimos em 
importantes inovações tecnológicas para, dessa maneira, 
ajudarmos a tornar o mundo um pouco melhor. Somos 
um parceiro confiável – esta é a nossa promessa.



Por mais de 200 anos, temos moldado a história da 
indústria. A nossa força e  conhecimento têm origem 
nessa história. Mas um passado de prestígio não é 
suficiente para enfrentar os desafios do futuro. É por isso 
que estamos pensando hoje naquilo que queremos realizar 
amanhã. Sabemos hoje o que o mundo do futuro e os 
nossos clientes necessitam. Estamos desenvolvendo 
soluções sustentáveis para atender às demandas futuras, 
aprimorar o que já está funcionando e revolucionando as 
indústrias para melhorar a vida das pessoas e proporcionar 
aos nossos clientes uma vantagem competitiva.



Compartilhamos o nosso conhecimento, combinando e 
aprimorando-o para criar inovações para além das 
fronteiras das empresas, dos setores e das nações. As 
nossas unidades se beneficiam da cooperação e da 
colaboração entre as diferentes divisões e departamentos. 
Together é uma promessa aos nossos clientes, parceiros 
e a nós mesmos. Confiamos e somos dignos de confiança, 
trabalhando em equipe, aprendendo uns com os outros e 
nos desenvolvendo coletivamente. Porque os maiores 
objetivos só podem ser alcançados se trabalharmos 
juntos.



#urbanspaces 
 
Vivemos no século das megacidades. Em apenas alguns 
anos é esperado que dois terços da população mundial 
estejam morando em cidades. Cresce constantemente a 
necessidade por soluções de transporte eficientes, 
inteligentes e sustentáveis. Este é um enorme desafio para 
a sociedade, mas também uma grande oportunidade da 
qual já estamos nos beneficiando.
Página 11: MULTI
Página 13: ACCEL
Página 21: Instalações de produção de cimento 
Página 23: MAX

#smartenergy
 
Na thyssenkrupp estamos pesquisando intensamente 
novas formas de obtenção e armazenamento de energia 
a partir de fontes alternativas. Desenvolvemos e  atingimos 
conceitos de eficiência energética - mundialmente.
Página 16: Armazenamento inteligente

#artofengineering
 
...significa desenvolver soluções. Nossos engenheiros se veem 
como inovadores que desenvolvem hoje importantes inovações 
tecnológicas para os desafios de amanhã. Inovações 
visionárias, confiáveis e eficientes.
Página 10: Rolamentos para turbinas eólicas
Página 15: Soluções para indústria automotiva - InCar®plus 
Página 19: Sistemas de britagem totalmente móveis 
Página 20: Steer-by-wire 



Feitos com duas camadas de alumínio e um núcleo 
de polímero, nossos painéis ALUCOBOND® são leves, 
estáveis, impermeáveis e resistentes a impacto e 
rachaduras. Ideal para fachadas, varandas, 
coberturas, etc.

Inteligentes, ef icientes e rápidos: os elevadores da 
thyssenkrupp se deslocam a uma velocidade de até 10 metros 
por segundo e podem chegar ao centésimo andar em menos 
de um minuto. Ao descerem, seus motores regenerativos 
geram energia na frenagem que é transferida ao sistema 
elétrico do edifício.

Nossa tecnologia de pasteurização por alta 
pressão mantém os alimentos frescos por muito 
mais tempo, mantendo o seu valor nutricional.

TetraFlex, nosso novo conceito de construção de 
turbinas eólicas, torna possível a construção de torres 
de até 200 metros de altura que produzem duas vezes 
mais energia por ano que as turbinas convencionais.

Esta cobertura foi construída com 
um dos 1.800 diferentes tipos de 
aço fornecidos pela thyssenkrupp. 

8.000 módulos de LEDs energeticamente eficientes, da 
thyssenkrupp, consomem apenas 1.500 watts - uma 
fração do que consomem as placas luminosas comuns.

Um terço dos caminhões é equipado com virabrequins 
forjados produzidos pela thyssenkrupp. Quando 
comparados aos virabrequins fundidos comuns, os 
virabrequins forjados são muito mais leves e duráveis.



Para garantir que as megacidades do futuro recebam 
alimentos suficientes, estamos construindo 
instalações de alto desempenho e energeticamente 
eficientes para os nossos clientes do setor de 
fertilizantes.

Os nossos engenheiros são capazes de simular em 
computadores, com precisão, testes de colisão – até o 
nível de micrômetro. A thyssenkrupp fornece à indústria 
automobilística conhecimentos especializados de alta 
importância. 

O aço com alto teor de manganês da thyssenkrupp 
torna os veículos até 30% mais leves, com isso, os 
carros consomem menos combustível e produzem 
menos CO

2
.

Mais leves, com menor consumo de combustível e emissões 
de CO

2
. Os conjuntos de comandos de válvulas são até 40% 

mais leves. Mais de 100 milhões de carros no mundo estão 
equipados com  componentes de motor da thyssenkrupp. Isso 
nos torna líder mundial em conjuntos de comandos de válvulas.

Na thyssenkrupp estamos desenvolvendo 
tecnologias de baterias que podem armazenar até 
200 megawatts hora. Isso permite que grandes 
quantidades de energia regenerativa sejam 
armazenadas - algo que antes era impossível.

A thyssenkrupp desenvolve grandes projetos 
de transporte coletivo, por exemplo, equipando 
completamente uma nova linha de metrô com 
escadas rolantes, esteiras e elevadores. 

Mais de 500 robôs montam a carroceria do smart fortwo. O 
sistema de produção foi planejado, montado, configurado e 
comissionado pela thyssenkrupp - nós também programamos 
os robôs.



#futureofproduction
 
Otimizando processos de produção, minimizando o impacto 
ambiental. Desenvolvendo métodos que conservam recursos 
e poupam energia. Acelerando fluxos de trabalho para 
aumentar a eficiência. Os desafios que enfrentamos são 
extremamente diversificados. Assim como as nossas soluções.
Página 12: Robôs na indústria automobilística 
Página 17: Gestão da cadeia de suprimentos
Página 18: Pasteurização por alta pressão

 

#sustainablemobility
 
Soluções ambientalmente sustentáveis nas áreas de eficiência 
energética, veículos elétricos e estruturas leves. Para carroceria, 
chassi, sistemas de transmissão e de direção. Aumentando a 
sustentabilidade e desempenho ao fabricar carros mais leves e 
com menor custo - as nossas tecnologias nos tornam um parceiro 
importante para a indústria automobilística.
Página 14: Steel sandwich
Página 22: tk SunRiser



Rolamentos para
turbinas eólicas

No interior de uma turbina eólica, são os 
rolamentos que conduzem movimento e 
transferem energia. A maioria das turbinas possui 
um total de cinco rolamentos: até dois rolamentos 
principais no rotor, um rolamento na torre, por 
meio do qual a nacela da turbina se mantém 
virada para o vento. Além dos rolamentos que 
ligam cada uma das três pás do rotor ao cubo, 
orientando as pás contra o vento para gerar o 
máximo de energia possível, ou fora do vento, se 
a turbina necessitar ser parada. A thyssenkrupp 
é uma das principais fornecedoras mundiais de 
rolamentos. Anéis laminados sem costura, feitos 
de aço e metais não ferrosos, bem como coroas 
giratórias e elementos estruturais completam o 
portfólio de produtos. Esses componentes são 
usados não apenas em turbinas eólicas, mas 
também em construções mecânicas de todos os 
tipos - guindastes, equipamentos de perfuração 
de túneis, veículos ferroviários, telescópios, 
sistemas de antena e também em tecnologia 
aeroespacial.

 #artofengineering
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MULTI

O MULTI está revolucionando o setor de elevadores. Baseado na tecnologia Transrapid, a thyssenkrupp está desenvolvendo um sistema de elevador sem cabos, no qual as cabinas se movem vertical e horizontalmente. Múltiplas cabinas podem ser operadas de forma independente em um único poço de elevador, aumentando assim em até 50% a capacidade total de transporte em um poço. O espaço que os elevadores ocupam em um edifício pode ser reduzido na mesma proporção. O MULTI oferece aos arquitetos novas possibilidades para o planejamento e projeto de edifícios, permitindo estruturas mais altas e novas formas e usos. Além disso, o MULTI requer poços menores do que os elevadores convencionais. Isso permite um aumento de até 25% do espaço útil por piso de um edifício. Outra vantagem é que as cabinas do MULTI se deslocam a uma velocidade de até 5 metros por segundo. Isso significa que os passageiros não precisam esperar mais do que 15 ou 30 segundos pela próxima cabina disponível.
 
                                    #urbanspaces
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Robôs na indústria automobilística
Os ciclos mais curtos de inovação e a imensa pressão competitiva na indústria automobilística exigem velocidade, precisão e flexibilidade na produção. Como parceiro de longo prazo dos fabricantes de automóveis, a thyssenkrupp utiliza mundialmente tecnologia de produção altamente automatizada. Sejam componentes, materiais ou serviços de engenharia, a chave para o sucesso dos nossos produtos está nos processos de produção. Ao mesmo tempo, a segurança dos nossos colaboradores e o uso responsável dos recursos são prioridades absolutas. Ao digitalizar nossos processos de fabricação, estamos redefinindo os ambientes de produção: seres humanos e robôs trabalham mais próximos do que nunca. As linhas de produção são virtualmente planejadas, construídas e operadas para atender às necessidades dos nossos clientes. Múltiplos locais de produção são combinados para formarem uma rede de produção interligada. Dessa forma, somos capazes de aumentar a produtividade e atender otimamente os nossos clientes.

 
#futureofproduction
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ACCEL

O ACCEL é um sistema inovador de transporte de passageiros da thyssenkrupp que torna o transporte coletivo mais atrativo. O sistema é baseado na tecnologia do motor linear Transrapid e impressiona os usuários com a sua alta capacidade e velocidade - mesmo em rotas curtas - e sem espera. O ACCEL transporta até 30% mais passageiros do que as esteiras rolantes convencionais e pode reduzir o tempo de translado - por exemplo, em aeroportos - em até dois terços. A esteira rolante, com velocidade inicial de 2,5 quilômetros por hora, acelera até a uma velocidade máxima de 7,2 km/h. Isso é possível graças a um novo tipo de paletas de esteira. Na área de entrada, as paletas de alumínio estão posicionadas próximas umas das outras. À medida que a velocidade aumenta elas se separam, se juntando novamente ao chegarem ao final da esteira rolante. Ideal para o transporte de passageiros em cidades e aeroportos, em distâncias de até 1,5 km.
 

        #urbanspaces
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Steel Sandwich 

Quais materiais irão moldar o futuro? Como será fabricada a próxima geração de carros? Como podemos preservar os recursos escassos? Nossa engenharia de última geração está fornecendo as respostas a essas perguntas. No desenvolvimento de materiais utilizamos as abordagens mais inovadoras e somos pioneiros na utilização de materiais híbridos. Por exemplo, o Litecor®, um núcleo de polímero revestido com duas finas chapas de aço. Esse novo material possui os atributos positivos do aço, mas pesa muito menos, tornando os carros signif icativamente mais leves e, consequentemente, com menor emissão de CO
2. Ou o Tribond, um material composto por três camadas de aço com propriedades inteiramente novas. Ele torna possível reduzir o peso dos veículos, mantendo o mesmo nível de segurança. Para garantir que as nossas inovações desempenhem tão bem nas linhas de produção da indústria automobilística quanto calculamos, os nossos engenheiros de desenvolvimento realizam complexos testes de simulação.

 
#sustainablemobility
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Soluções para indústriaautomotiva - InCar®plus
Com o projeto de pesquisa InCar®plus estamos trazendo soluções para os desafios atuais e futuros da produção de automóveis. No âmbito do InCar®plus, a thyssenkrupp desenvolveu mais de 40 soluções revolucionárias. Inovações para carroceria, sistema de transmissão, chassi e sistema de direção que oferecem mais vantagens econômicas e ambientais – principalmente na redução de peso, do consumo de combustível e das emissões de CO

2. Graças ao seu design leve, as soluções InCar®plus oferecem um potencial de economia de até 40%, reduzindo os custos em até 20%. Como uma empresa industrial diversificada, a thyssenkrupp possui experiência no desenvolvimento de materiais, engenharia, produção de componentes e também na construção de instalações, ferramentas e protótipos. A integração dessas disciplinas resulta em sinergias únicas e soluções confiáveis e econômicas de produção que se firmam rapidamente no mercado.

 
#artofengineering
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Sistemas de direção
Coluna de direção com fibra
de carbono (CFRP) 
Alternador de ângulo de 
direção
Coluna de direção EPS
Cremalheira tubular 
Eixo de direção híbrido
Steer-by-wire

Elementos de fixação
Sistemas de 
para-choques
Viga de cabina
Tampa do motor
Rodas
Assentos
Porta

Sistema convencional de 
acionamento
Sistema de exaustão
Elemento híbrido de comando 
de válvulas deslizante
Comando de válvulas de 
baixo atrito
Tampa do cabeçote híbrida
Sistema de separação de 
óleo (POSS®)

Chassi
Sistema de amortecimento
integrado ajustável
Molas
Tubos de amortecedores

Coluna-A
Coluna-B
Análise do potencial do 
LITECOR® 
Membro lateral do chassi

Sistema de motorização elétrica
Células de combustível
Eixo de engrenagens montado (eTDC)
Aço magnético de alta resistência
Motor elétrico acusticamente 
otimizado 
Rotor montado
Eixo traseiro eletrico



Armazenamento inteligente
Como armazenar energia regenerativa de forma eficiente e sustentável? Essa é agora uma questão crucial, uma vez que a capacidade de armazenamento disponível no mundo em breve atenderá a apenas uma fração da demanda global. Por esse motivo, estamos trabalhando na thyssenkrupp para aperfeiçoar a tecnologia de armazenamento de fluxo redox. Como resultado, agora já é possível aproveitar até 80% da energia elétrica enviada a essa bateria. Em paralelo nós trabalhamos continuamente em pesquisa de um processo de eletrólise para a geração de hidrogênio que pode servir como base para a tecnologia power-to-gas. Com sucesso. A eletricidade excedente de fontes renováveis pode ser convertida em gás natural sintético, que pode ser injetado na rede de gás natural. 

 
                                #smartenergy
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Gestão da cadeia
de suprimentos

Como um quebra-cabeça gigante, um Boeing 747 é construído de milhões de peças individuais. Cada etapa do processo de produção flui para a seguinte. Desde 1998, a thyssenkrupp tem organizado com exclusividade toda a cadeia de suprimento de materiais de alumínio e titânio. Na área de construção de aeronaves, o contrato com a Boeing é um dos mais abrangentes do gênero no mundo. No papel de integrador multinacional do sistema, temos responsabilidade por toda a cadeia de suprimento, reduzindo a complexidade e coordenando de forma centralizada as entregas de materiais. Os fornecedores de componentes para a Boeing mundialmente - mais de 500 empresas ao todo  – contatam diretamente a thyssenkrupp quando precisam de componentes metálicos. O material é então cortado, embalado e transportado para atender precisamente às necessidades de cada fornecedor. Aqui a thyssenkrupp segue o lema “cortado sob medida, just in time”. Com mais de 40 centros de serviços em 19 países, a divisão aeroespacial da thyssenkrupp está presente em cinco continentes.

 
#futureofproduction
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Pasteurização por alta pressão
A thyssenkrupp tornou possível a conservação de frutas, legumes e carne fresca por muito mais tempo sem o uso de conservantes. Smoothies, por exemplo, ficam frescos por um tempo seis vezes maior. Para atingir esse resultado, os produtos alimentícios são submetidos a uma pressão de água de até 6000 bar. Isso corresponde à energia de uma coluna de água de 60 quilômetros de altura. Desse modo, as bactérias, fungos e germes que causam a deterioração de alimentos são desnaturados. A pressão é uniformemente aplicada de todas as direções, permitindo assim que os produtos mantenham sua textura e sabor. Esse princípio chamado de HPP (high-pressure pasteurization ou pasteurização por alta pressão) é conhecido há algum tempo. A novidade é que a tecnologia desenvolvida pela thyssenkrupp torna o método flexível e industrialmente viável em grande escala. Dessa maneira, os produtores de alimentos podem expandir o alcance de suas entregas e acessar novos mercados. 

                                       #futureofproduction
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Sistemas de britagem totalmente móveis
Nas minas a céu aberto centenas de caminhões com capacidade de até 400 toneladas de carga estão em operação diariamente. Esses caminhões muitas vezes transportam matérias-primas de alta qualidade e resíduos por grandes distâncias até as estações de descarga, onde o material é britado ou armazenado em pilhas. Para tornar esse processo mais econômico e ecológico, a thyssenkrupp agora leva os sistemas de britagem diretamente até as minas a céu aberto. Esses sistemas totalmente móveis são alimentados com grandes blocos de material. Uma máquina dessas pode triturar até 14.000 toneladas de material em apenas uma hora. A matéria-prima triturada é então transportada por transportadores de correias relocáveis. Três a quatro especialistas operam os sistemas elétricos dos transportadores de correias do material triturado, substituindo, assim, centenas de caminhões. Os efeitos são muito significativos: redução de até 350 mil toneladas de emissões de CO

2 por ano e custos operacionais muito mais baixos.

 
#artofengineering
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Instalações de produção
de cimento

Todos os anos, mais de quatro bilhões de 

toneladas de cimento são produzidas no mundo 

- um processo com consumo extremamente 

intensivo de energia que normalmente envolve 

a queima de combustíveis fósseis como carvão, 

gás e óleo combustível. Como resultado, as 

emissões de CO2 
das fábricas de cimento são 

muito elevadas. Para reduzir essas emissões, 

a thyssenkrupp oferece tecnologias e 

instalações para a utilização de combustíveis 

alternativos. Biomassa a partir de papel ou de 

madeira, matérias-primas não utilizadas, 

resíduos domésticos e comerciais - esses 

combustíveis alternativos podem ser utilizados 

para substituir grandes quantidades de 

combustíveis fósseis. O uso de combustíveis 

alternativos aumenta a sustentabilidade das 

novas instalações, preserva cada vez mais os 

escassos recursos naturais e pode idealmente 

levar a uma redução de 40% nas emissões 

diretas de CO2
 na produção de cimento.

                                            #urbanspaces
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tk SunRiser

O teste de desempenho no túnel de vento é 

obrigatório para todo veículo novo, inclusive 

para o thyssenkrupp SunRiser. O carro solar 

criado a partir de um projeto de pesquisa 

colaborativa com a Universidade de Ciências 

Apl icadas de Bochum possui  uma 

impressionante aerodinâmica que minimiza 

a resistência ao vento e poupa energia. O 

foco do projeto foi o uso racional de energia, 

a conservação dos recursos e uma visão de 

transporte sustentável. Nessas áreas, os 

veículos elétricos desempenharão um 

importante papel e a thyssenkrupp está 

realizando pesquisas em muitos aspectos. 

Um exemplo é o nosso apoio de longa data à 

Universidade em Bochum na construção de 

veículos solares. No sedan espor t ivo 

SunRiser es tão integradas inovadoras 

tecnologias de diferentes divisões da 

empresa, como amortecedores, barra 

estabilizadora de aço leve e cabos elétricos 

para o sistema de transmissão. São com 

essas inovações que estamos ajudando a 

levar a sustentabilidade para as ruas.

 #sustainablemobility
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MAX

O MAX é uma revolucionária inovação que permite a assistência técnica preditiva para elevadores, podendo reduzir pela metade o seu tempo de indisponibilidade. Baseado na tecnologia Microsoft Azure IoT (Internet of Things - Internet das Coisas), os elevadores s e  c omun i c am  c om  os  t é c n i c os  d e m a n u t e n ç ã o .  O  s i s t e m a  i n d i c a automaticamente quando são necessários reparos ou manutenção. A equipe de assistência técnica é informada das necessidades de reposição de peças ou reparos e também da proximidade do período de manutenção programada. O sistema MAX pode facilitar a vida de um bilhão de passageiros de elevadores no mundo, aumentando a sua segurança e a disponibilidade para uso. O tempo poupado com o aumento da disponibilidade dos elevadores pode chegar a 95 milhões de horas por ano.

 
#urbanspaces
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A torre de testes de elevadores da thyssenkrupp em Rottweil, 
na Alemanha, possui uma plataforma de observação a 232 
metros de altura - a mais alta do país.
Helmut Jahn, o arquiteto da nossa torre de testes, conhece 
alguma coisa a respeito de edifícios altos: ele construiu, entre 
outros arranha-céus, o Sony Center com a sua Bahntower em 
Berlim e a Trade Fair Tower em Frankfurt.

232
metros

Para o túnel ferroviário de mais de 13 quilômetros de comprimento sob o estreito de Bósforo, que ligará a Europa 
à Ásia, a thyssenkrupp forneceu 198 elevadores e 165 escadas rolantes - para 1,5 milhão de passageiros por dia.

13 quilômetros
1,5 milhão de passageiros

71 elevadores
12 escadas rolantes
Para o novo One World Trade Center em Nova York a thyssenkrupp 
desenvolveu 71 elevadores e 12 escadas rolantes. Um projeto 
conjunto de engenheiros do Brasil, Alemanha, EUA e Coreia.

34 porcento
A coluna-A desenvolvida pela thyssenkrupp proporciona uma 
redução de 34% no ângulo de obstrução visual. Mais estreita e 
10% mais leve, é tão estável quanto os modelos convencionais.

40 inovações pioneiras
O nosso projeto de pesquisa InCar®plus resultou em mais de 40 inovações pioneiras para os sistemas de transmissão, 
chassi, sistema de direção e carroceria para a indústria automobilística.

O escritório regional mais alto da thyssenkrupp está 
localizado em Oruro, na Bolívia. Ali, os nossos 
colegas trabalham a mais de 3.710 metros acima 
do nível do mar.

3.710

O sistema de carregamento de navios da thyssenkrupp no porto de 
Narvik, na Noruega, é um dos maiores e mais avançados do mundo. 
Ele pode carregar até 11.000 toneladas de minério de ferro por dia. 

11.000
toneladas de minério de ferro por diaMais de 3.200 jovens estão atualmente 

concluindo programas de formação profissional 
na thyssenkrupp. Mais de 100 instrutores 
trabalham com os alunos em 30 oficinas de 
treinamento e 54 escolas profissionalizantes.

3.200
jovens

cinco vezes
o Principado de Mônaco

A nossa usina siderúrgica em Duisburg é quase 
cinco vezes maior do que o Principado de Mônaco. 
Diariamente, quatro altos-fornos produzem mais de 
30.000 toneladas de ferro bruto. Cerca de 12 milhões 
de toneladas de aço são produzidas anualmente 
nessa unidade.

2.200 eixos 
um a cada 45 segundos

Em Puebla, no México, a thyssenkrupp fabrica 
2.200 eixos por dia para a indústria automobilística 
– a cada 45 segundos um novo eixo é produzido.

20 milhões de toneladas de

Quando usada de forma abrangente, a chamada tecnologia de cátodo 
despolarizado por oxigênio que a thyssenkrupp ajudou a desenvolver 
pode reduzir potencialmente as emissões anuais de CO

2
 na produção 

industrial de cloro em até 20 milhões de toneladas.

CO2

190  toneladas pesa o maior rolamento fabricado 
pela thyssenkrupp para plataformas de petróleo 
giratórias - tanto quanto uma baleia azul.

190
toneladas



thyssenkrupp South America
Regional Headquarters 
Praça João Duran Alonso 34 
10º andar 
04571-070 São Paulo, SP - 
Brazil 
Phone: +55 (11) 5105 7555 
e-mail: info.brazil@thyssen-
krupp.com 
Internet: www.thyssenkrupp.
com TK
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