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Ar limpo
O ar limpo foi o conceito comercial da Nederman desde 
o início, mais de 75  anos atrás.  Hoje, as demandas para 
contribuir ativamente para uma produção mais eficiente e 
emissões reduzidas são mais relevantes do que nunca.
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A má qualidade 
do ar afeta 
todos nós
Atualmente, a poluição do ar é uma das causas mais comuns de uma expectativa de vida 
reduzida. Em média, a má qualidade do ar reduz a expectativa de vida de todas as pessoas 
em 20 meses - em todo o mundo.

O Instituto de Efeitos sobre a Saúde (HEI, na sigla em inglês) é uma organização indepen-
dente para pesquisas sobre a poluição do ar e a saúde global e é o principal responsável 
pelo State of Global Air, um relatório anual que monitora a tendência da poluição do ar e 
suas causas em todo o mundo.

O HEI estima que mais de 90% da população mundial vive em áreas onde a poluição do ar 
excede as diretrizes da OMS para o ar saudável.

Partículas microscópicas transportadas pelo ar, chamadas PM2.5 são o indicador mais 
comum. As fontes de emissões variam, mas em muitas áreas, a produção industrial é uma 
das mais importantes.

Embora os fatos pareçam alarmantes, existem raios de esperança. A China, o país mais 
populoso do mundo e historicamente uma das maiores fontes de emissões, está gradual-
mente introduzindo estruturas regulatórias mais rígidas, que estão resultando em mel-
horias consideráveis.
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Suécia na liderança
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Nós protegemos 
as pessoas, 
a produção e 
nosso planeta 
A promessa da Nederman – proteger as pessoas, a produção e 
nosso planeta contra os efeitos nocivos dos processos industriais – 
é uma declaração única de nossa ambição de sempre estar ao lado 
de nossos clientes conforme eles avançam em direção às soluções 
de produção do amanhã.

Populações em crescimento, comércio em expansão e avanços 
cada vez mais rápidos em tecnologia, inevitavelmente levarão a 
uma maior demanda por bens e produtos que envolvam a produção 
industrial. O ar limpo é um dos pontos-chaves dos esforços 
de nossos clientes para fornecer a uma economia global em 
crescimento soluções de produção mais eficientes e sustentáveis. 
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Produção eficiente e sustentável hoje e amanhã
Maiores demandas para a produção eficiente e sustentável são parte da vida cotidianas de nossos clientes. 
Nossas soluções para proteger o ar limpo visam tornar o dia a dia mais fácil, seguro e econômico. Confiabilidade 
e produtividade são conceitos-chave para o sucesso e a lucratividade de nossos clientes.

■ Saúde e segurança
Hoje, um ambiente de trabalho limpo 
e seguro é mais do que uma exigên-
cia regulamentar na maioria dos paí-
ses. Ele também é um investimento 
lucrativo para o empregador. Estu-
dos indicam que um ambiente limpo 
e seguro, livre de vapores perigosos, 
partículas e risco de explosões, leva 
a menos ausências por doenças. Isso 
também torna o local de trabalho 
mais atrativo na procura por traba-
lhadores altamente qualificados.

■ Qualidade do produto
Pó, fumaça e outras partículas 
transportadas pelo ar contribuem 
para o desgaste e reduzem a vida 
útil do equipamento de produção. 
O ar limpo também é essencial para 
garantir uma qualidade do produto 
regular e elevada. Interrupções na 
produção, insatisfação com produtos 
e entregas atrasadas são efeitos 
dispendiosos da má qualidade do ar.

■ Reciclagem
Maior demanda, aumento de preços 
e, em alguns casos, falta de insumos 
valiosos estão levando a uma maior 
necessidade de reciclagem eficiente 
dos materiais. Fluidos de corte, apa-
ras de madeira e metal são alguns 
exemplos em que o uso otimizado 
e o aumento da reciclagem levam a 
ganhos financeiros e ambientais.

■ Consumo de energia
Em muitos casos, a indústria de 
transformação é um grande con-
sumidor de energia. O aumento dos 
preços e a falta de acesso a pratica-
mente todos os tipos de energia são 
um incentivo para soluções eficien-
tes em energia e maior uso de fontes 
renováveis. Maior conhecimento 
sobre o processo de produção, jun-
tamente com o suporte de novas 
tecnologias digitais, são fatores-
-chave para as soluções do futuro.

■ Regulamentação
As autoridades governamentais 
em praticamente todos os merca-
dos agora exigem que os efeitos 
ambientais dos processos de pro-
dução sejam medidos e relatados 
continuamente. A poluição do ar é 
uma das principais causas de morte 
prematura no mundo, o que resulta 
em novos requisitos e desafios 
para a indústria transformação.
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Comentários do CEO

Estamos liderando o 
caminho para uma produção 
competitiva e sustentável
Uma população crescente e maior prosperidade estão alimentando a demanda por pro-
dução industrial sustentável e com eficiência de recursos. O ar limpo é um desafio global, 
mas vemos um futuro construído sobre o crescimento econômico contínuo, soluções digi-
tais e emissões reduzidas. Um futuro brilhante em que a Nederman desempenhará um 
papel decisivo.

2019 foi outro ano recordista para a Nederman. Os pedidos 
recebidos cresceram em mais de 15%. As vendas aumenta-
ram quase 17%, excedendo o limite de 4 bilhões de coroas 
suecas pela primeira vez. O lucro operacional do Grupo 
seguiu o exemplo e propusemos um dividendo mais alto. 
Acima de tudo, continuamos a impulsionar o desenvolvi-
mento da indústria em direção a novos produtos digitais e 
mais serviços. 

Para mim, como CEO e meus quase 2.400 funcionários, 
esses números são uma evidência de que nossos esforços 
conjuntos durante o ano foram recompensados. Mas o lucro 
deste ano se torna rapidamente o lucro do ano passado, e é 
por isso que é mais importante se concentrar nos fatos sub-
jacentes ao nosso desenvolvimento até agora e, acima de 
tudo, nas tendências que prevemos para o futuro. Descre-
vemos esta jornada com nosso lema: A empresa do ar limpo.
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O ar limpo é um desafio global 
Muitos de nós consideram o acesso ao ar limpo um produto 
gratuito e infinito. Mas essa não é a realidade. Muito pelo 
contrário. Mais de 90% da população do mundo vive em 
áreas com baixa qualidade do ar. Isso não só contribui para 
uma qualidade de vida mais baixa, mas também para gran-
des custos que devem ser arcados pela sociedade, de um 
jeito ou de outro.

Somente na UE, estima-se que a baixa qualidade do ar 
represente cerca de 400.000 mortes prematuras por ano, a 
um custo anual para a sociedade entre 250 bilhões e 1.000 
bilhões de euros.

E o desafio está crescendo. Uma população crescente e um 
padrão de vida em ascensão estão levando a mais produ-
ção industrial e quantidades potencialmente grandes de 
emissões e poluição do ar. As fontes de emissões variam, 
mas em muitas áreas, a produção industrial é uma das mais 
importantes.

O crescimento não é uma limitação
Opiniões se manifestaram exigindo o que parece ser uma 
solução simples: limitar a produção, limitar o crescimento. 
Mas, contrariamente à crença popular, o crescimento eco-
nômico não está automaticamente associado a um maior 
impacto ambiental. As estatísticas da Agência Sueca de Pro-
teção Ambiental mostram que o PIB da região da UE cres-
ceu quase 50% durante um período de 20 anos até 2010. 
Enquanto isso, a poluição caiu em quase 60 por cento. Tudo 

isso enquanto a população permaneceu estável. O motivo? 
Requisitos mais rígidos e soluções mais eficientes.

Fonte: A Agência de Proteção Ambiental Sueca, 2019

Crescimento é algo que devemos perceber como positivo. 
Uma economia maior e maior lucratividade combinada com 
requisitos mais exigentes de sustentabilidade de agências 
governamentais e consumidores criam os pré-requisitos 
para investimentos em métodos de produção mais 
eficientes. 
É aí que a Nederman entra. Um mercado global em 
crescimento com um problema comum em que nós - com 
75 anos de experiência, extensa experiência em produtos 
e aplicações e uma agenda clara para o futuro - podemos 
mostrar o caminho para um futuro sustentável. 
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A indústria não precisa contribuir 
negativamente
Nosso ponto de partida é simples: a indústria não precisa con-
tribuir para mais emissões. Hoje, temos acesso às soluções 
técnicas necessárias para ajudar nossos clientes a criar uma 
produção sustentável. Muito se constrói em torno de emissões 
na fonte e, em seguida, filtrar, limpar e reciclar partículas, gases 
etc. antes que o ar purificado seja liberado no ambiente local. 
Dessa forma, a produção não é apenas aprovada de acordo 
com todos os requisitos regulamentares. O aumento da recicla-
gem e o menor consumo de energia também contribuem para 
uma melhor eficiência da produção e maior lucratividade. Exis-
tem soluções para novas instalações ou atualizações de solu-
ções existentes (retro ajuste) e as vantagens são tão grandes 
que realmente não há razão para não aproveitar essa oferta, 
principalmente considerando o surgimento da crescente pres-
são do consumidor por produtos sustentáveis.

“ Nossos clientes ajudam a sociedade 
e se desenvolver.  Nós ajudamos 
com soluções de ar limpo”

O aumento da digitalização significa um 
maior valor para o consumidor
A chave do futuro é a digitalização. Como em outras áreas da 
sociedade, a Inteligência Artificial (IA), os serviços em nuvem 
etc. estão afetando as operações industriais diariamente. Para 
a Nederman, este é um desafio. Mais do que isso, está abrindo 
novas oportunidades de desenvolvimento. A digitalização 
de filtros nos fornece dados. Dados usados primeiro para 
medir e controlar operações e, em seguida, otimizar a solução 
para obter o melhor desempenho e resultado financeiro. Mas 
também há outro aspecto. Para a Nederman, os dados nos 
permitem “saber” o que é necessário e fornecer uma solução 
mais precisa já na fase de projeto de produtos ou soluções indi-
viduais. Em outras palavras, os dados nos dão uma vantagem 
competitiva, e é por isso que investimos deliberadamente no 
lançamento de novas soluções antes dos nossos concorrentes.

“ Quanto mais filtros 
conectados houver, melhores 
nos tornaremos”

Programa claro para o futuro: Visão 2025
Outro aspecto claro da digitalização é o potencial de manuten-
ção, um conceito central da Indústria 4.0.  É claro que os clien-
tes estão buscando um maior compromisso com o fornece-
dor. Para a Nederman, essa é uma oportunidade de aumentar 
consideravelmente o potencial de ganhos em todos os pedidos 
de clientes.
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Com os filtros “analógicos”, nossos negócios se baseiam 
principalmente no fornecimento de soluções de filtragem 
novas ou atualizadas que geram receita não recorrente, 
bem como vendas contínuas de peças de reposição e outros 
serviços e manutenção. No entanto, o segmento de pós-venda 
está exposto a forte concorrência de pequenas empresas 
locais de serviços, bem como de clientes que possuem equipes 
de serviços próprias. Com as soluções de filtragem digital, nós 
- e os clientes - obtemos acesso a dados que fortalecem nossa 
posição, tanto em relação ao cliente quanto em relação aos 
nossos concorrentes.      Com base em nosso conhecimento de 
filtragem, base de produtos e dados disponíveis, poderemos 
oferecer ao cliente um serviço de assinatura no qual 
assumimos a responsabilidade pelas operações de filtragem, 
garantimos a conformidade e muito mais, de acordo com 
os parâmetros pré-definidos. O cliente recebe uma solução 
de serviço com tudo incluído e a Nederman recebe receita 
garantida por um período prolongado. Nossa visão é poder 
oferecer ar limpo como um serviço por volta de 2025. A partir 
da atual base de clientes do Grupo, o potencial de receita para 
isso é substancial. 

“ A engenharia ambiental é o 
próximo grande produto de 
exportação sueco”

Marcos importantes em 2019
 ■ Como já mencionado, 2019 foi outro ano recorde para a 

Nederman, financeiramente, mas talvez ainda mais em ter-
mos de desenvolvimento.

 ■ 75 anos desde os primeiros passos em Helsingborg, em 
1944, até uma posição de líder mundial. Tivemos todos os 
motivos para comemorar e nos orgulhar.

 ■ Todas as aquisições plenamente integradas. Nossa alta 
taxa de aquisição está colocando demandas extremas na 
organização. Todas as divisões fizeram um ótimo trabalho, 
tanto na implementação da nova organização global quanto 
no desenvolvimento das últimas aquisições, que agora 
estão totalmente integradas às suas respectivas divisões.

 ■ Nossos primeiros produtos digitais. Durante o ano, foi 
concluído o desenvolvimento de nossa série de filtros digi-
tais (SmartFilters) e myAir, nossa primeira oferta de serviços 
digitais premium criada em nossa plataforma Insight IoT e 
SmartFilters. O lançamento está a caminho.

 ■ Novas aquisições. As aquisições são, e provavelmente 
continuarão sendo, um componente-chave do nosso 
desenvolvimento. No final do ano, adquirimos a empresa 
finlandesa Gasmet, especializada em análise de gases. A 
Gasmet acrescenta novas tecnologias, uma nova base de 
clientes e uma maior presença no mercado.

 ■ Plano de sustentabilidade intensificado. A Nederman 
liderará o desenvolvimento de soluções sustentáveis para 
filtragem de ar industrial. Isso requer que também sejamos 
líderes em nossa própria programação de sustentabilidade

Para esse fim, realizamos uma série de novas iniciativas para 
avançar em nossas posições.

Em resumo: Uma posição forte em um 
mercado global em crescimento
À medida que encerramos mais um ano na história de 75 anos 
da Empresa, o fazemos em uma posição mais forte que jamais 
tivemos antes. Marcas fortes, finanças fortes e forte desen-
volvimento. Temos todos os motivos para nos chamarmos de 
líderes de produtos e de mercado. Durante o ano, também lan-
çamos uma nova iniciativa: Dias do Futuro da Nederman. Uma 
iniciativa para enfatizar que não estamos satisfeitos com o que 
somos hoje.      Também queremos ter um papel na influência do 
futuro. Queremos assumir uma posição como líder de pensa-
mento em ar puro e desenvolvimento industrial sustentável. É 
precisamente essa qualidade - o desejo de liderar o caminho - 
que distingue um verdadeiro líder. Os Dias do Futuro da Neder-
man estarão de volta em 2020, mais fortes e com mais ideias.

“ A empresa do ar limpo. Não há 
como dizer mais claramente”

Perspectiva para 2020
Muitos dos mercados da Nederman, inclusive os EUA e a China, 
e recentemente também a Alemanha, em certa medida, são 
caracterizados pela incerteza, principalmente pelo recente 
desenvolvimento do coronavírus. Conflitos comerciais e incer-
teza financeira significam que as decisões sobre grandes inves-
timentos estão sendo prolongadas e que grandes projetos 
costumam ser adiados, resultando em considerável volatilidade 
nos pedidos recebidos da Nederman. Também foram observa-
dos sinais crescentes de desaceleração geral da economia mun-
dial. Apesar desses desafios, a visão básica da Nederman é de 
otimismo cauteloso. As questões ambientais continuarão sendo 
importantes para os clientes do Grupo, que podem amenizar os 
efeitos de uma economia mais fraca até certo ponto, e o Grupo 
continua a fortalecer suas posições em várias áreas-chaves 
onde ocorrerá um crescimento futuro. Na Europa e América do 
Norte, o Grupo se baseará nos pontos fortes da Nederman como 
uma empresa líder em tecnologia ambiental. Em relação aos 
desenvolvimentos na Ásia, que não estão alinhados às ambições 
do Grupo, esforços intensos para reverter a tendência continu-
arão. Nosso progresso em 2019 foi resultado de uma tendên-
cia econômica favorável e de nossos próprios esforços. Tenho 
muito orgulho do trabalho árduo e consciente de todos os meus 
colegas do Grupo, mas também de nossos revendedores, forne-
cedores e outros parceiros de negócios. Isso me dá motivos para 
me sentir confiante e a motivação para participar de novas ini-
ciativas à medida que avançamos. Cabe a nós modelar o futuro 
para o ar limpo. Somos A Empresa do Ar Limpo. 
 
Sven Kristensson 
Presidente e CEO
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A jornada da 
digitalização

Para a Nederman, a digitalização e a conectividade formam a base para 
o desenvolvimento de nossa oferta para clientes da próxima geração. A 
filtragem de fluxos de ar industriais está ganhando um novo significado, 
com foco no comprometimento total. E novos modelo de negócios.

Novos modelos de negócios | Compromisso ampliado | 
Fatos em tempo real
Conectividade significa que os dados podem fluir em todas 
as direções desejadas e podem ser usados para melho-
rar todas as partes de um processo. Em sua versão mais 
básica, um sensor transmite dados para uma ferramenta 
de diagnóstico, talvez de um filtro de purificação de ar em 
uma indústria de processos, que pode ser usado desde a 
fase de projeto, onde pode formar a base para o desenvol-
vimento contínuo de produtos.

A digitalização e a conectividade melhoram a flexibili-
dade e a velocidade na indústria de manufatura em todo o 
mundo. A Indústria 4.0 fala sobre confiabilidade, produtivi-
dade, segurança e garantia de lucratividade.

 A produção digital torna possível conectar todas as partes 
da cadeia de valor e evitar a mentalidade tradicional do silo.

O PRÓXIMO CRIADOR DE VALOR ESTÁ EMERGINDO

A digitalização permite controlar e otimizar os fluxos de ar 
industriais com um alto nível de eficiência. Mas ela também 
dá origem a novos modelos de negócios para a Nederman. 
Quando podemos medir e controlar totalmente o processo 
dos clientes, também podemos empacotar e oferecer ope-
ração e manutenção como um serviço integrado. Isso nos 
permitirá oferecer aos nossos clientes “ar puro” como um 
serviço de assinatura. Nosso caminho a seguir foi traçado 
e lançamos nossas primeiras soluções.
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Visão 2025: Ar limpo como um serviço

Compromisso de 
conectividade e serviço

Sistema de controle Compromisso 
denitivo

Conformidade

Filtragem como 
serviço

Ar limpo como 
serviço

Filtro inteligente 
conectado

Filtro
inteligente
Oferta baseada no produto Oferta baseada em soluções Oferta baseada em funções Oferta baseada em resultados

Impulsionadores digitais
 ■ Capacidade de análise. Planejamento de pro-
dução mais inteligente, com base em parâme-
tros técnicos, financeiros e sociais.

 ■ Flexibilidade. A opção de se adaptar às 
mudanças nos padrões de demanda.

 ■ Cadeia de distribuição simplificada. Grandes 
quantidades de dados possibilitam prever 
a necessidade de um determinado compo-

nente, além de onde e quando ele deve estar 
disponível. 

 ■ Capacidade de manutenção. Concentre-se em 
fornecer a realização do objetivo em um com-
promisso de longo prazo. 
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IoT

Nederman Insight

YieldMaintenance Energy consumption UptimeSustainability System performance

O núcleo: Plataforma Nederman Insight IoT 
O Insight é uma plataforma de IoT baseada em nuvem, projetada especificamente pela 

Nederman para sistemas de filtragem. Oferece visualização e monitoramento em tempo 

real do desempenho do sistema, incluindo painéis, alertas e alarmes personalizados. Todos 

os dados são armazenados e acessíveis com segurança on-line e em dispositivos móveis. 

A plataforma permite ao usuário otimizar o desempenho do sistema, planejar melhor a 

manutenção e gerar relatórios de filtragem.

O que o Nederman Insight oferece 

MONITORAMENTO REMOTO: 
 ■ Controle o filtro remotamente, dentro ou fora da planta
 ■ Acesse o sistema de filtragem a qualquer momento e de 

qualquer lugar para tomar decisões inteligentes e infor-
madas

OTIMIZAÇÃO DO DESEMPENHO:
 ■ Dados e tendências históricos do filtro ajudam a melhorar 

o desempenho 
 ■ Minimizar o risco de indisponibilidade não agendada

Sensores: Montados em todo o sistema para monitorar 
parâmetros e funcionalidades como níveis de vácuo, compo-
nentes de segurança EX, temperaturas, quedas de pressão, 
nível do compartimento de poeira e ar comprimido.

Kits de comunicação: Um gateway entrega dados com 
segurança em tempo real à nuvem Nederman Insight, para 
que o sistema possa ser monitorado remotamente.

Armazenamento de dados: Os dados operacionais são 
armazenados com segurança na nuvem e estão sempre 
acessíveis.

Painéis de controle: Visualização amigável do desempenho 
do sistema.
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SmartFilters preparados para o futuro

Insight pronto, estável, partir!
Lançamos os nossos primeiros SmartFilters 
em 2019. Os SmartFilters são baseados em 
nossas soluções de filtros analógicos líderes 
de mercado, que agora são complementa-
das com componentes digitais. Chamamos 
a solução de “Insight Ready”, com links para 
nossa plataforma Insight IoT. Os SmartFilters 
são o primeiro passo necessário para permi-
tir um fluxo de filtragem de ar digital. A partir 
de 2020, todas as soluções de filtro Neder-
man padronizadas serão entregues prontas 
para Insight.

FILTRO + NEDERMAN INSIGHT
 ■ Otimização de operação
 ■ Mais durabilidade do filtro
 ■ Dados de desempenho
 ■ Reduz a manutenção não agendada
 ■ Melhor segurança para equipe e equipamentos
 ■ Eficiência energética 

 

Nossos SmartFilters
SMARTFILTERS MCP E MEP
Os SmartFilters MCP e MEP representam as mais novas 
soluções em ar industrial da Nederman. Os filtros capturam 
pó e vapores de solda e de processos industriais. Eles também 
são projetados para o manuseio seguro do pó combustível. 

FLEXPAK INSIGHT
A solução de alto vácuo líder de mercado para o manuseio de 
vapores de solda, poeira, aparas de metal, compostos etc. em 
muitas aplicações.
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Outros chamam isso de purificação do ar.  
Nós chamamos de myAir. 

Controle sobre o fluxo de ar com a primeira oferta de assi-
natura do mercado. 
O Nederman myAir é um serviço de assina-
tura baseado em solução, baseado na plata-
forma SmartFilters e Insight IoT da Neder-
man. Como o nome indica, agora podemos 
medir, analisar e otimizar o processo de 
filtragem e, assim, permitir que os clien-
tes utilizem totalmente seu ar e assumam 
a responsabilidade por ele. O myAir será 
lançado em larga escala em 2020.

 ■ Dados de processo
 ■ Otimização de operação
 ■ Todas as aplicações, todas as indústrias

O MYAIR COMBINA
 ■ Solução de filtragem: Solução de filtro compatível com 

IoT, sistemas de tubulação, ventiladores, unidades de con-
trole, painéis e acessórios. A solução inclui software base-
ado na nuvem para análise de filtro e funções de alerta 
e facilita o monitoramento remoto e a solução ativa de 
problemas.

 ■ Dois níveis de módulos de monitoramento: Perform e 
Perform Plus.

 ■ Pacote de serviços e suporte: Duas versões, depen-
dendo das necessidades do cliente e da solução técnica 
“No Local”, na qual a Nederman é responsável pelas ativ-
idades de serviço no local, e “Online”, na qual a Nederman 
oferece um serviço de help desk para monitoramento 
proativo do sistema com base em dados em tempo real.

 
O Nederman myAir será lançado em 2020. A oferta incluirá 
inicialmente produtos e serviços fornecidos pela divisão de 
Tecnologia de Extração e Filtragem sob a marca Nedler.

Em uma fase posterior, também lançaremos uma versão do 
myAir com base na linha da divisão Process Technology sob as 
marcas MikroPul e Luwa.

Mais informações sobre a filosofia, produtos e soluções da 
Nederman podem ser encontradas em nosso Centro de Con-
hecimento no site nederman.com.br.
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