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TRUMPF e STMicroelectronics firmam parceria 
estratégica para a tecnologia de posicionamento 
UWB 
 
TRUMPF venderá participação na BeSpoon como parte de parceria 

estratégica // Soluções de posicionamento industrial serão ainda mais 

desenvolvidas // CTO Peter Leibinger: “Essa parceria fortalece nosso papel 

como fornecedor de sistemas de localização para a indústria” 

 

A empresa de alta tecnologia TRUMPF e a fabricante de semicondutores 

STMicroelectronics concluíram uma parceria estratégica no campo da tecnologia 

de posicionamento Ultra Wide Band Wireless (UWB). Como parte deste contrato, 

a STMicroelectronics adquirirá a participação majoritária da TRUMPF na 

BeSpoon, pioneira na UWB. As ações restantes também serão transferidas para 

a STMicroelectronics.  

No âmbito da parceria estratégica, a TRUMPF se concentrará no 

desenvolvimento contínuo de seu sistema interno de posicionamento e 

rastreamento Track & Trace. "Essa parceria nos permitirá expandir o papel 

pioneiro da TRUMPF em sistemas de localização para a indústria. Além de 

lançar as bases para nossos produtos de próxima geração, também fortalecerá 

nosso papel como fornecedor de sistemas", diz Peter Leibinger, Chief 

Tecnhology Officer da TRUMPF.  

Como desenvolvedora e fabricante de alto volume de dispositivos 

semicondutores, a STMicroelectronics injetará o conhecimento necessário para 

desenvolver a próxima geração de chips UWB industriais em parceria com a 

TRUMPF.  

A TRUMPF também é cofundadora do omlox, um padrão aberto para localização 

e posicionamento de equipamentos, pessoas, veículos, peças e acessórios, que 

torna a torna a Internet das Coisas (IOT) e a Indústria 4.0 acessíveis para 

pequenas e médias empresas. 

 



  

Press Release 
 

 
 

 

 

  page 2 of 3 

omlox: vencedor do Hermes Award 

O padrão omlox combina todos os diferentes padrões/protocolos destinados a 

serviços de localização e posicionamento disponíveis no mercado, como UWB, 

WLAN; BLE, GPS ou 5G em uma única plataforma que podem ser acessados 

em um aplicativo local ou na nuvem. 

Com o omlox, a TRUMPF está abrindo caminho para um ambiente de produção 

versátil, padronizado e flexível. Por esse desenvolvimento, a TRUMPF foi 

premiada com o Hermes Award, uma premiação anual da Hannover Messe, feira 

de que homenageia produtos e soluções com alto grau de inovação tecnológica.  

“A solução integradora facilita o uso de hardware e software de diferentes 

fabricantes, muito útil para a conectividade na produção”, justificou o professor 

Reimund Neugebauer, presidente do Fraunhofer-Gesellschaft e presidente do 

júri do Hermes Award . 

◼ 

Sobre a TRUMPF 

A empresa de alta tecnologia TRUMPF oferece soluções de produção nos setores de 

máquinas-ferramenta e laser. Está impulsionando a conectividade digital na indústria de 

manufatura por meio de consultoria sistemas e software. A TRUMPF é a líder mundial 

em tecnologia e mercado para máquinas-ferramenta usadas no processamento de 

chapas flexíveis e também para lasers industriais.  

Em 2018/19, a empresa - que conta com cerca de 14.500 funcionários - alcançou vendas 

de 3,8 bilhões de euros. Com mais de 70 subsidiárias, o Grupo TRUMPF é representado 

em quase todos os países da Europa, América do Norte e do Sul e Ásia. Possui 

instalações de produção na Alemanha, França, Grã-Bretanha, Itália, Áustria, Suíça, 

Polônia, República Tcheca, EUA, México, China e Japão.  

A TRUMPF comemora, em 2020, 39 anos de presença no Brasil. Com sede em Barueri, 

a empresa possui uma operação solidificada e com abrangência para prover assistência 

técnica a seus clientes em diferentes regiões, sendo responsável também em dar 

suporte às operações na América do Sul.  

 

Para mais informações, visite www.trumpf.com 

Siga-nos nas redes sociais: LinkedIn - www.linkedin.com/company/11466152/ e 

Facebook - www.facebook.com/brasiltrumpf/  

 
TRUMPF DO BRASIL  

http://www.trumpf.com/
http://www.linkedin.com/company/11466152/
http://www.facebook.com/brasiltrumpf/
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Informações para a Imprensa: 

 

Agência NB Comunicação 
11.5051.2078/ 5051.1426/ 3798,8407 
Nilza Botteon – nilza.botteon@agencianb.com.br 
Natália Helen – natalia.helen@agencianb.com.br  
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