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3Perfil da empresa



Área dedicada às carcaças extralargas com sistema de 

controle 3D, perfuração e fresagem.



 Experiência em movimento1



Nós, Rossi
A nossa filosofia
“Soluções para uma indústria em evolução” expressa 

completamente nossa filosofia empresarial: somos 

uma empresa flexível e dinâmica, capaz de satisfazer 

todas as necessidades de um mundo industrial em 

constante evolução, graças às nossas soluções.

A nossa missão 
"Por meio de tecnologias e processos inovadores, 

criamos  soluções de transmissão de última geração 

para aplicações industriais . Essa é nossa missão”

Somos uma empresa italiana internacional 
especializada na produção de redutores e 
motorredutores. 

No mercado mundial, nossos clientes e 
parceiros escolhem nossos produtos e 
serviços por dois motivos: excelência e 
confiabilidade.
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Os nossos valores 
Na Rossi, sempre entendemos que uma das raízes 

de nosso sucesso é representada por uma cultura 

empresarial distinta e compartilhada, baseada em 

nossos valores fundamentais:

Ambição 
Buscamos oportunidades para melhorar, 

continuar a aprender e nos adaptarmos 

às mudanças. Nosso objetivo é avançar 

como empresa, conquistando novos 

mercados com produtos de qualidade. 

Energia criativa
Desempenhamos um papel de liderança 

em um setor em constante evolução, 

criando soluções personalizadas para 

nossos clientes. Nossa criatividade 

é energizada por nossa curiosidade, 

espírito positivo e entusiasta, o que nos 

permite desenvolver novas vantagens 

competitivas. 

Transparência 
Nós retratamos honestidade e 

transparência através de nossas 

interações, incentivando processos de 

tomada de decisão claros e eficazes. 

Orgulho
Atuamos como os primeiros 

embaixadores de nossa empresa, 

promovendo nossa marca e preservando 

nossa reputação, criando soluções 

de alta qualidade que são confiáveis, 

personalizadas e tecnologicamente 

avançadas. 

Ética
Temos o compromisso de agir com 

dignidade e respeito. Para onde quer que 

nossa história nos leve, nossas escolhas 

e nossas ações são sempre guiadas pela 

diversidade, integridade, honestidade e 

busca da sustentabilidade em todas as 

áreas. 
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Rossi e Habasit

Habasit 
em números 

Desde 2004, fazemos parte da holding suíça Habasit, 

líder internacional no setor de esteiras transportadoras, 

com presença global em mais de 70 países. 

Durante décadas de liderança no mercado, a Habasit 

desenvolveu uma ampla gama de produtos e serviços e 

um alto nível de conhecimento e experiência.

mais de

funcionários3.500

fundado em

Core
business1946

Esteiras para transmissão de energia

Esteiras para transportadores

Esteiras de processamento

Dados atualizados em 31 de dezembro de 2022.
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Rossi e Habasit

filiais

mais de

30

países

 escritórios em mais de

70

Esteiras para transmissão de energia

active 
customers35,000

over
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Rossi 
 em números 

filiais15

estabelecimentos
produtivos4
estabelecimentos
de montagem8

funcionários 
em todo 
o mundo

mais de

1.000
clientes 
em todo 
o mundo5.000

anos de 
experiência70

mais de

Dados atualizados em 31 de dezembro de 2022.10



Engrenagens cimentadas e retificadas com as 

tecnologias mais avançadas.
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Ano de fundação 

P&D
Primeira no mercado a desenvolver novas séries 
de redutores com sistema modular e carcaça 
monobloco

Introduzida a retificação de todas as engrenagens 

Nova designação comercial: 
de Rossi Motorredutores a Rossi

P&D
Introdução de novos 
redutores epicicloidais 
extragrandes planetários 
com engrenagem e 
ortogonais

Certificação OHSAS 18001P&D
Novo centro de produção para 
carcaças extragrandes com 
sistema de medição integrado

Ampliação da gama de 
redutores epicicloidais 
extragrandes com engrenagens 
epicíclicas e ortogonais

Habasit Holding 
adquire 100% Rossi

(51% em 2004)

1953

2010

2014 2015 2018

1970-80

2009

Primeiras filiais europeias

1990

História e etapas 
fundamentais
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Certificação ISO 9001 Aquisição de SEIMEC 
Fabricante italiano de motores

Aquisição de SMEI
Fabricante italiano de redutores 

epicicloidais 

P&D
Desenvolvimento da nova linha de redutores 

epicicloidais para uso industrial

Desenvolvimento da nova linha de motores 
elétricos

Certificação OHSAS 18001

1995 1997

20022005

História e etapas 
fundamentais

Nova marca

2019
R&D
Pronto para novos desafios:

Nova serie                  de
motoredutores inovadores, 
internacionais e 
intercambiáveis

HOJE
Pronto para novos desafios:

                 
motoredutores inovadores, inovadores, i

13Perfil da empresa



Presença global 
serviço local

Uma ampla rede de filiais e distribuidores em nível 

internacional. 

Desde a fase de projeto até o serviço pós-venda, a Rossi 

está sempre ao seu lado, um parceiro local confiável e 

flexível. 

Rossi for You, a suite digital disponível 24 horas por dia, 

7 dias por semana, para consulta contínua e atualizada 

de pedidos, remessas e assistência.

Estados Unidos
Suwanee, GA

*Contatos disponíveis no site www.rossi.com

Brasil
Cordeirópolis, SP

Assistência local

Vendas, atendimento ao cliente,

suporte técnico, peças de reposição

15 filiais*

 Rede de distribuição internacional*
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Sede Filiais Estabelecimentos de produção/Centros de montagem

Austrália
Perth

China
Shanghai

Suzhou

Índia
Coimbatore

Malásia
Kuala Lumpur

Taiwan
Kaohsiung City

Alemanha
Dreieich

Reino Unido
Coventry

África do Sul
La Mercy

Espanha
Barcelona

França
Saint Priest

Itália
Modena

Ganaceto

Lecce

Turquia
Izmir

Polônia
Wroclaw

Países Baixos 
Panningen
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Estratégia, 
foco

Experiência do Cliente

Pessoas

Excelência de processo

Crescimento

A nossa abordagem customer-centric gera produtos, 
serviços e soluções de qualidade centrados no cliente.

Pessoas com talento, ideias e energia, que enfrentam 
com paixão o desafio de satisfazer as exigências dos 
clientes, são a chave do sucesso. 

Estabelecemos metas ambiciosas para cumprir o que 
prometemos. 
Estamos cientes de que os clientes têm a possibilidade 
de escolher e que devemos ganhar continuamente sua 
confiança através da excelência contínua. Operamos 
sempre com integridade, respeitando nossos valores 
éticos para adquirir novas quotas de mercado. 

A excelência do processo leva à excelência dos 
nossos negócios. A visão de Rossi está focada na 
melhoria contínua de processos, qualidade, Pesquisa 
e Desenvolvimento.
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Soluções para 
 um mundo industrial 
em evolução contínua2



Sistema de pintura de última geração com robô 

antropomórfico.



Aplicações  
industriais 
Projetamos e fabricamos redutores e motorredutores 

para todos os setores industriais, com base em nossa 

experiência e profissionalismo, sem perder de vista as 

necessidades específicas dos diferentes mercados locais. 

Essa abordagem nos permitiu tornar-se líder na produção 

de sistemas de transmissão de energia em todos os 

setores e colaborar com as empresas mais importantes 

e OEM.

Mineração

Marítimo

Siderúrgico

Alimentos e bebidas

Química

Plástico e Borracha

Construções

Energia

Tratamento de resíduos e águas

Açúcar

Industrial
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Exemplo de aplicação de mineração com 

redutores de eixo paralelo da série G.
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Mineração
Adquirimos sólida experiência no projeto, produção e instalação de 
redutores e motorredutores; estamos entre os líderes mundiais no 
fornecimento de produtos para a indústria de mineração.  
Nas últimas décadas, a excelência, que sempre caracterizou nossos 
produtos, nos permitiu consolidar parcerias com empresas líderes 
do setor.

A experiência e o conhecimento tornaram-nos parceiros de referência 
no fornecimento de produtos de alta qualidade e soluções prontas 
para uso, projetadas especificamente para aplicações típicas neste 
setor. 
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Siderúrgico
Como fornecedor líder da indústria siderúrgica, desenvolvemos produtos 
e soluções de sucesso nas aplicações mais críticas e complexas, 
tornando-se um fornecedor certificado para grandes multinacionais.

Nossas soluções personalizadas permitem maximizar o desempenho e 
minimizar o Custo Total da Posse (TCO- Total Cost of Ownership).

Os nossos motores específicos para o setor e nossa linha de redutores 
e motorredutores com eixos paralelos, ortogonais e coaxiais foram 
especialmente desenvolvidos para as esteiras transportadoras com 
rolos.
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Alimentos e bebidas
O setor de alimentos desempenha um papel importante na economia 
mundial.

A legislação sobre saúde e segurança na indústria de alimentos tem 
um impacto importante nos processos de produção. Nesta perspectiva, 
oferecemos soluções de ponta, a fim de contribuir com o aprimoramento 
tecnológico e qualitativo das aplicações para a produção de massas e 
alimentos em geral.

Os motorredutores de parafuso, eixo paralelo, ortogonais, coaxiais, 
epicicloidais e com freios automáticos são apenas alguns dos produtos 
que projetamos para o setor.
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Açúcar
A Rossi fornece soluções rentáveis, confiáveis e de alto desempenho 
para a indústria açucareira, com experiência em vários processos e 
aplicações de açúcar. 
Nossos redutores e moto-redutores são capazes de garantir 
excelente produtividade, eficiência energética e grande capacidade de 
personalização. 
Graças à nossa experiência, temos conhecimento das necessidades e 
exigências de cada etapa do processo da indústria açucareira. 
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Construções
Oferecemos também soluções personalizadas para o setor de 
construção, a partir de produtos padrão, para atender às crescentes 
necessidades, sobretudo em termos de flexibilidade, típicas dessas 
aplicações.

Uma grande variedade de acessórios permite obter soluções 
personalizadas confiáveis a preços competitivos, para todas as 
aplicações.  

Uma gama completa de produtos, incluindo redutores epicicloidais, 
garantem máximo desempenho, eficiência, produtividade e 
confiabilidade, desde o processamento de matérias-primas até a 
embalagem e entrega subsequente.
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Tratamento de resíduos e 
águas

O tratamento de águas e resíduos é um setor extremamente 
importante, não apenas para a economia mundial, mas para a 
sociedade em geral.

O nosso know-how abrange todos os aspectos do setor das águas, 
incluindo tratamento de águas residuais, descarte e reciclagem 
de resíduos sólidos. Graças à aplicação de nossa ampla gama de 
redutores, motorredutores e acessórios, podemos garantir um 
tratamento regular excluindo o tempo de inatividade da máquina. 
Oferecemos soluções flexíveis para reduzir o desperdício de energia 
e maximizar a eficiência.
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Química
As instalações químicas devem funcionar de forma eficiente e de 
acordo com os regulamentos ambientais. Somos um parceiro completo, 
capaz de ajudá-lo em toda a gama de produtos e serviços. 

As nossas soluções garantem confiabilidade, eficiência e manutenção 
mínima, graças aos nossos redutores de desempenho comprovado. 
Permitem, além disso, reduzir custos, otimizando processos, 
garantindo sempre altos níveis de segurança e confiabilidade. 
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Plástico e Borracha
Devido a suas peculiaridades, esse setor, muitas vezes caracterizado 
por condições ambientais difíceis, requer redutores extremamente 
confiáveis e de alta capacidade de carga. Nossos clientes podem 
contar com uma gama completa de produtos capazes de satisfazer 
todas as necessidades: redutores e motorredutores confiáveis e 
personalizáveis, capazes de manter alto desempenho também em 
pequenos espaços.

Nossa linha inclui motorredutores epicicloidais, com eixos paralelos e 
ortogonais para qualquer fase da produção: da extrusora ao redutor 
usado nas últimas fases do ciclo de produção e embalagem.
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Industrial
Desde vários anos, a Rossi projeta e produz soluções personalizadas 
para o segmento industrial. 
A gama de nossos motoredutores é perfeitamente adaptada para 
atender uma ampla variedade de especificações e nossos clientes 
podem contar com uma gama completa de produtos que se adaptam 
a todas as suas necessidades. 
Eficiência, confiabilidade, flexibilidade, capacidade de carga e 
compatibilidade ambiental são os pilares da linha de produtos Rossi.
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Energia
Atender às necessidades energéticas e proteger o meio ambiente estão 
entre os desafios mais importantes. 

Nossas soluções possibilitam minimizar o consumo de água e aumentar 
o desempenho das instalações, além de reduzir o Custo Total de 
Propriedade (TCO), otimizando processos e garantindo altos níveis de 
segurança.

Nossos ACC (condensadores refrigerados a ar) permitem que as torres 
de refrigeração reciclem a água, otimizando custos e sustentabilidade 
ambiental.
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Marítimo
O setor marítimo representa uma importante área de aplicação de 
nossos redutores e motorredutores. 

Os rígidos controles de produção, juntamente com a experiência 
adquirida no setor, permitiram que nos tornássemos o principal 
fornecedor de redutores para guindastes portuários com a maior 
capacidade de elevação do mundo. 

Garantimos sempre qualidade, desempenho máximo e eficiência em 
todas as etapas do ciclo de produção.

32





Instrumentação de alta precisão para controle dimensional.



Made in Rossi,
Made in quality3



Certificações 
de qualidade
Qualidade, nosso compromisso contínuo de melhorar a 

empresa e o atendimento ao cliente.

Para Rossi,  qualidade significa profissionalismo e 

proatividade em relação a todos os seus clientes. Rossi 

foi a primeira empresa do setor a obter certificação 

ISO 9001 e continua, até hoje, a identificar as tecnologias 

mais avançadas para a produção de redutores, 

orgulhando-se de ter obtido os maiores prêmios 

industriais ao longo dos anos.

Nossos produtos atendem aos principais padrões 

industriais (AGMA, GL, CTI, etc.).

BUREAU VERITAS
Marinha e Offshore

Certificações empresariais

Certificações de produto

UNI EN ISO
9001:2015

ISO
14001:2015

OHSAS
18001:2007
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Máquinas de teste automático 

de última geração.
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Modularidade e 
soluções
personalizadas 
Os produtos e processos "modulares" permitem o 

desenho de soluções para diferentes setores industriais.

Para Rossi, modularidade é sinônimo de flexibilidade, 

uma ampla gama de opções, velocidade de entrega 

e, acima de tudo, competitividade. Todos os nossos 

produtos foram projetados para garantir desempenho 

mecânico excelente, duradouro e confiável e custos 

operacionais competitivos. Com uma ampla gama de 

produtos e experiência significativa em todas as aplicações 

industriais, podemos oferecer soluções completas e chave 

na mão e grupos de comandos personalizados.

Somos um dos poucos fornecedores capazes de realizar 

testes de controle em redutores de carga em nossa 

produção antes do envio ao cliente, como uma garantia 

adicional da funcionalidade completa da solução proposta.
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Vasta gama de redutores epicicloidais

modulares e confiáveis.
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Pré-venda
De onde quer que venha a solicitação, nossos engenheiros podem responder prontamente a 

nível internacional. Uma equipe dedicada de técnicos qualificados dá suporte ao cliente através 

de soluções inovadoras, desde a fase de seleção do produto até o desenvolvimento da solução 

proposta.

Formação
Organizamos cursos padrão e personalizados para manutenção e reparação dos acionamentos 

em total segurança. A sua equipe irá aprender como usar adequadamente a tecnologia escolhida 

para maximizar a produtividade e a eficiência.

Suporte digital
Rossi for You é um portal capaz de garantir acesso, em tempo real, ao monitoramento de pedidos, 

faturas, desenhos, peças de reposição, além de fornecer contatos de assistência. Acesso on-line 

fácil e rápido, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e em 5 idiomas.

Pós-venda
Ajudamos você a manter sua linha eficiente, transformando períodos de inatividade em períodos 

de funcionalidade total. Peças de reposição, manutenção (incluindo acordos sob solicitação), 

suporte técnico no local e assistência técnica - help desk. Onde quer que você esteja e em 

qualquer emergência, necessidade de armazenamento ou manutenção programada, podemos 

fornecer prontamente peças de reposição originais.

A nossa abordagem modular não se limite ao 

fornecimento de um produto ou solução. Para nós, isso 

é apenas o começo. Através de um portal online, nossos 

clientes têm a oportunidade de acessar o serviço de 

assistência em tempo real. Queremos garantir o melhor 

desempenho e a assistência permanente durante todo 

o ciclo de vida dos produtos.

Atendimento ao 
cliente
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Sistema moderno de pintura 

com robô antropomórfico.



Sempre 
um passo à frente 4



Pesquisa e 
Desenvolvimento 
Nascemos no distrito de Modena, capital italiana 

da mecânica de precisão. A partir daqui derivam a 

competência e a profissionalidade únicas dos nossos 

técnicos, sempre prontos a projetar produtos de ponta 

capazes de atender às necessidades de um mercado 

em constante evolução. As atividades de P&D visam 

satisfazer as necessidades eletromecânicas mais 

complexas. Temos o compromisso de desenvolver 

processos e produtos cada vez mais orientados 

para o crescimento do mundo digital. Melhoramos 

constantemente a qualidade de nossos produtos, desde 

o conceito de redutor com carcaça monobloco até outras 

soluções, como sistemas de vedação, que podem ter um 

impacto significativo no ciclo de vida do produto. Os 

nossos motorredutores têm uma excelente reputação no 

mercado, graças à excelente qualidade e alta segurança.

Investimentos nos 
últimos três anos

milhões de Euros
Investimentos em novas tecnologia e metodologias 
para melhorar a eficiência da produção 

45
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Pesquisa e 
Desenvolvimento 
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Tecnologia 
de ponta

Rossi investe todos os anos na tecnologia de última 

geração na produção, para melhorar constantemente a 

alta qualidade dos produtos. 

Tecnologias de ponta e inovação são os dois principais 

elementos ligados ao nosso ciclo de produção e nos 

permitem obter redutores com alto desempenho e 

excelência.

A única maneira de atingir esse nível de precisão e 

qualidade é usar a matéria-prima correta e processá-la 

com as máquinas de precisão de última geração, a fim 

de garantir os padrões exigidos por nossos clientes. 

Utilizamos diferentes metodologias "LEAN" e "KAIZEN" 

para obter qualidade não apenas no produto, mas 

também em todas as atividades de produção. 

Máquina de medição por coordenadas 

3D para grandes carcaças.
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Tecnologia 
de ponta

Graças à nossa plataforma de TI integrada a nível 

internacional, nossas filiais usam os mesmos processos 

e funções usados na sede. 

Tecnologia de ponta: Essa é a base para a construção de 

caixas de engrenagens confiáveis e de alta qualidade, 

capazes de maximizar o valor agregado de nossos 

produtos. Nossos redutores são o resultado de nossa 

maneira de estar sempre um passo à frente, em termos 

de experiência global e know-how.
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Meio Ambiente, 
Saúde e 
Segurança 
Projetamos soluções técnicas de ponta, confiáveis e 

de qualidade, com padrões muito altos e capazes de 

satisfazer qualquer necessidade. Nossa estratégia é 

baseada em princípios de qualidade total e respeito à 

sustentabilidade ambiental.

Prestamos a máxima atenção à qualidade e à gestão 

ambiental. Por esse motivo, sempre levamos em 

consideração as consequências ambientais de nossas 

atividades, nossos produtos e serviços e adotamos 

procedimentos adequados para garantir a prevenção 

e/ou redução da poluição. Promovemos ações para a 

melhoria contínua de nossos processos para garantir total 

satisfação do cliente, otimização de custos, segurança de 

pessoal, prevenção de poluição e proteção ambiental. 

Promovemos e implementamos programas de treinamento 

para o pessoal de todos os níveis e em todas as filiais da 

empresa, para otimizar o processo de crescimento de 

recursos humanos e para uma atualização constante do 

conhecimento sobre o meio ambiente, saúde e segurança 

no trabalho. 
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Promovemos a sustentabilidade 
ambiental através de:

Salvaguardar a saúde e a 
segurança, monitorando as áreas 

de trabalho 

Programas de treinamento 
sobre a cultura

da proteção ambiental
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Educação
do pessoal  

para proteção ambiental 

Monitoramento de 
emissões sonoras 

Monitoramento de emissões 
na atmosfera 

Gestão adequada e 
cuidadosa dos resíduos 

produzidos 

Escolha de fornecedores 
certificados ISO 14001 



Juntos, mais5

Componentes de última geração encontram as 

habilidades manuais 





Ética
e conformidades
Com base nos valores expressos pelo Grupo 

Habasit e nas diretrizes contidas em "Rossi 

Corporate Policy” adotamos um Código Ético, com 

o objetivo de diminuir riscos de irregularidade e 

limitar perigos decorrentes de atos descritos no 

DL. 231/2001.

Na Rossi, estamos unidos por valores. 

Esses valores significam agir com integridade e tratar 

todos os funcionários, clientes e fornecedores com 

confiança e respeito.  

Agir com integridade também significa cumprir leis, 

regras e regulamentos.

Aplicar o Código Ético significa:

Garantir uma comunicação 
tempestiva 

Verificar periodicamente 
a conformidade 

Adotar procedimentos 
adequados para notificar, 

investigar e processar 
qualquer infração 

Garantir a 
confidencialidade da 

identidade daqueles que 
denunciam violações 

Adotar um sistema de 
sanções adequado em 

relação a qualquer infração 

Desenvolver programas de 
treinamento apropriados 
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Ética
e conformidades

A precisão é importante.

Tecnologias de última geração e de alta qualidade. 
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Pessoas
e crescimento
A difusão do conhecimento é fundamental para o 

crescimento dos Recursos Humanos. Acreditamos 

no valor de uma equipe qualificada e competente e 

investimos todos os anos em treinamento de pessoal.  

Colaboramos com várias escolas e universidades 

para introduzir os alunos no mundo profissional. 

Promovemos estágios em todas as áreas empresariais, 

teses e seminários sobre "transmissões de energia", 

tanto em nossa sede como em universidades de 

prestígio. 

Estamos sempre procurando jovens talentosos e 

motivados, com uma cultura de trabalho responsável.

Estamos confiantes de que nossa estratégia, nossas 

atividades e nosso pessoal trarão valor agregado, a 

longo prazo, para nossos clientes e acionistas, de forma 

ética, segura e rentável.

mais de

horas
de formação

sobre a segurança

das quais

50.000

10.000

Formação 
nos últimos três anos
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África

Américas

China
Oriente Médio e Extremo Oriente
Oceania

Europa

1%

7%

6% 11%

75%

Funcionários
por área geográfica
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Rossi S.p.A.
Via Emilia Ovest 915/A
41123 Modena - Italy

info@rossi.com
www.rossi.com
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