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5
Matriz Mindelheim, Alemanha

GROB - AO REDOR DO MUNDO -  
MINDELHEIM (ALEMANHA)

Da internacionalização à globalização 

Desde 1926, atuamos como uma empresa familiar que opera globalmente no desenvolvimento e na fabricação de 
equipamentos e máquinas-ferramentas. Entre nossos clientes estão os mais prestigiados fabricantes de automóveis  
do mundo, seus fornecedores e outras empresas de renome em diversos setores.  
Com nossas plantas de produção em Mindelheim (Alemanha), Bluffton (EUA), São Paulo (Brasil) e Dalian (China),  
bem como nossas filiais de assistência técnica e vendas presentes em todo o mundo, estamos bem representados  
ao redor do globo. Mundialmente, geramos com nossos cerca de 6.000 funcionários uma capacidade de mais de  
1,3 bilhões de euros. 

Mindelheim é a sede da GROB-WERKE há quase 40 anos. Com mais do que 180.000 m² de área de produção e  
mais de 4.100 funcionários, a fábrica GROB em Mindelheim é o maior complexo industrial do grupo e o maior  
empregador da região. Foi justamente aqui que criamos nos últimos anos, com uma enorme expansão de capacidade 
de produção, uma variedade de empregos novos e qualificados.
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São Paulo, Brasil

IMPRESSÕES AO REDOR DO GLOBO GROB - AO REDOR DO MUNDO -  
SÃO PAULO (BRASIL)

A fábrica mais antiga na rede de empresas do grupo

Desde 1956, a B.GROB do Brasil produz máquinas para a indústria brasileira e para a exportação. Nossa planta  
brasileira, como a mais antiga do grupo GROB, é um componente importante e uma forte parceira na rede de  
fábricas da GROB. O portfólio de produtos inclui tanto linhas de sistema com foco em equipamentos de  
usinagem para transmissões e motores assim como os centros de usinagem universal de 4 e 5 eixos. 

A fim de continuar com sua história de sucesso nos próximos anos, foram feitos dentro de quatro anos investimentos 
na ordem de 16 milhões de euros para infraestrutura e equipamentos. Devido a melhoria contínua dos processos de 
produção e administração, a B. GROB do Brasil tem crescido junto e mais próxima da GROB-WERKE. 
Um crescimento conjunto, que particularmente nos próximos anos será de grande vantagem para uma concorrência 
cada vez maior.
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Bluffton, EUA Dalian, China

GROB - AO REDOR DO MUNDO -  
DALIAN (R.P. DA CHINA)

Desenvolvimento estratégico com base na Ásia

A quarta e mais nova planta de produção do grupo GROB em Dalian, na China, inaugurada no dia 18 de junho  
de 2012, garante ao grupo uma competitividade global a longo prazo, fortalece sua presença no mercado chinês  
e melhora sua orientação estratégica na região asiática em forte crescimento. 

Com o nosso engajamento na Ásia, ultrapassamos as fronteiras da China para além das expectativas e necessidades 
de nossos clientes. Dispomos em toda a região de crescimento da Ásia de uma competência completa em vendas, 
fabricação e serviço pós-venda, sempre próximo ao cliente. 

Nossa atuação na China segue uma clara estratégia de longo prazo de comprometimento com a fábrica em Dalian.

GROB - AO REDOR DO MUNDO -  
BLUFFTON (EUA)

A força norte-americana

A fábrica americana da GROB em Bluffton/Ohio não é somente a força GROB para o mercado norte-americano  
devido a sua ótima localização, mas também o contato ideal dos “Big Three” da indústria automotiva americana: 
Ford, Chrysler e General Motors. Com isto, a GROB Systems Inc. tem um papel importante na rede de empresas  
do grupo GROB e no segundo maior mercado de automóveis do mundo. 

Centros de usinagem, máquinas especiais, linhas de máquinas de montagem e automação em processos de usinagem 
são fabricados, montados e aprovados na planta da GROB nos EUA. 

Além do mercado norte-americano, a planta atende principalmente clientes no México e Canadá. No âmbito da rede 
de empresas do grupo GROB, a GROB Bluffton já forneceu equipamentos para a Alemanha, a China, a África do Sul e 
até para o Uzbequistão.
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EMPRESA

As pessoas em primeiro lugar

Nós somos uma empresa familiar que atua mundialmente e dispôe há gerações de uma cultura profundamente familiar.

Uma cultura, que a partir do foco nas pessoas resulta em uma lealdade mútua e na alta identificação com nossos  
colaboradores e clientes, garantindo assim uma vantagem competitiva e decisiva. Uma cultura de liderança empresarial 
com foco nos valores e em uma estratégia a longo prazo, que se desenvolveu como um componente importante para 
assegurar o futuro da empresa.

Nós defendemos os valores e a sustabilidade frente aos nossos clientes e colaboradores. A partir da tradição familiar, 
desenvolvem-se estratégias que garantem aos nossos colaboradores uma continuidade por muitos anos. 

FILOSOFIA

Valores essenciais provenientes da tradição familiar 

• Estratégia a longo prazo

• Proximidade com o cliente

• Qualidade e confiabilidade de fornecimento

• Potencial de Inovação e liderança tecnológica 

• Valorização e comprometimento em relação aos nossos colaboradores 

Uma filosofia, com a qual sempre conquistamos a confiança de nossos clientes e colaboradores ao longo de nossa 
longa história empresarial, expandindo e consolidando nossa posição de mercado por décadas. 
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VISÃO

Assegurando a estratégia de futuro

Nós, como parceiros confiáveis, produzimos para a indústria automotiva e seus fornecedores e para a indústria de máquinas, 
máquinas inovadoras e equipamentos da mais alta qualidade. Nosso negócio de sistemas e máquinas universais voltado ao 
cliente e nosso serviço de assistência técnica nos trouxeram grande reconhecimento, principalmente na indústria automotiva.

Em razão do desenvolvimento contínuo e constante e da busca pela perfeição, nós nos tornamos líderes em tecnologia e 
tendências. Como uma parceiro estratégico, estabelecemos o objetivo de manter nossas parcerias e, dessa forma, estreitar  
e intensificar as relações com nossos clientes visando estimular nossa expansão. Desenvolver inovações tecnológicas para 
uma produção eficiente de nossos clientes - essa é a nossa motivação.

TRADIÇÃO FAMILIAR

Sucesso ao longo de gerações 

Nossa história de sucesso começa em 1926 com a fundação da empresa de nome Ernst Grob Werkzeug-und  
Maschinenfabrik por Dr. Ernst Grob. 

Em 1952, o Dr. Burkhart Grob, filho do fundador, assume a direção da empresa e a conduz para sua atual posição  
de liderança no mercado.

Mesmo após o falecimento de Burkhart Grob, em maio de 2016, o futuro da nossa empresa familiar permanece  
firme. Christian Grob, como a terceira geração, administra a companhia como o novo Presidente do Conselho.  
Já nesta fase inicial, a próxima geração está sendo preparada para as atividades do futuro. 
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1952 Dr. Burkhart Grob, filho do fundador, assume a direção da empresa 

1933 Início da produção de dispositivos e máquinas fresadoras de rosca

1956 Fundação da primeira fábrica no exterior, em São Paulo (Brasil)

1968 Fundação da segunda fábrica alemã em Mindelheim;
Fabricação da primeira máquina transfer

2010 Lançamento do centro de usinagem sem adução hidráulica no mercado; 
Fundação da quarta planta de produção em Dalian (China);
Mudança da filial GROB México para Querétaro

1990 Fundação da filial GROB em Wellesbourne (Grã-Bretanha)

1991 Filial Bluffton, em Ohio (EUA), é ampliada para uma empresa com  
manufatura própria

2000 Fundação da filial GROB em Saltillo (México)

2003 Fundação da filial GROB em Pequim (China)

2005 Fundação das filiais GROB em Xangai (China) e Seul (Coreia do Sul)

2004 Lançamento dos centros de usinagem modular (Série G) no mercado, 
desenvolvidos por Dr. Burkhart Grob

2008 Lançamento dos centros de usinagem universais no mercado

2011 Fundação da filial GROB em Moscou (Rússia);
Mudança da filial GROB Índia para Hyderabad; 
Início da construção da fábrica em Dalian (China)

2012 Novo marco da estratégia de crescimento: as fábricas GROB são preparadas 
para um faturamento de € 1 bilhão;
Fundação da filial GROB de assistência técnica em Györ (Hungria)
18 de junho de 2012 - Inauguração da fábrica GROB em Dalian

2013 Mudança da filial GROB na Grã-Bretanha para Birmingham;
Construção de um moderno pavilhão de logística na fábrica principal 
(14.000 m²)

2017 Aquisição da empresa italiana de máquinas e instalações para a produção 
de estatores para motores elétricos, DMG meccaninca, em Turin

2014 Novo pavilhão de automação na fábrica em Mindelheim (15.600 m²);
Abertura da GROB México em instalações próprias (Querétaro);
Conclusão do centro de treinamento GROB "H12" em Mindelheim (5.200 m²)

2015 Grupo GROB atinge a marca do bilhão de vendas no ano fiscal de 2014/15;
Nova construção e expansão do Centro de Aplicação Tecnológica (CAT) na 
fábrica em Mindelheim (2.000 m²);  
Abertura do CAT na GROB em Xangai;
Início da construção da nova sede corporativa do Grupo GROB em Mindelheim; 
Fundação da filial GROB em Turin (Itália) e em Posen (Polônia)

2016 Conclusão da nova sede e início da construção de um pavilhão de  
produção com mais de 30.000 m² em Mindelheim; 
90 anos da GROB-WERKE;  
A B.GROB do Brasil faz 60 anos, Falecimento do Dr. Burkhart Grob  
no dia 20 de maio de 2016; Christian Grob assume a posição como novo 
presidente e conduz a empresa como a terceira geração no comando

1926 Fundação da empresa em Munique por Dr. Ernst Grob

HISTÓRIA
A GROB-WERKE desde 1926

Dr. Ernst Grob Dr. Burkhart Grob Primeira máquina transfer, 1968 Linha de usinagem da GROBErnst Grob Werkzeug- und Maschinenfabrik, Munique, 1926

2009 Fundação da filial GROB em Chennai (Índia)
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NOSSAS COMPETÊNCIAS-CHAVE

A tecnologia inteligente é humana

Esse princípio nós vivemos na GROB há gerações, sempre colocando as necessidades do cliente no centro de  
nosso trabalho. O resultado é uma tecnologia sofisticada que faz com que nossos processos de produção ao redor  
do mundo sejam mais eficientes e ofereçam a mais alta qualidade. 

De máquinas universais a linhas de usinagem complexas para unidades de montagem totalmente automatizadas -  
oferecemos toda uma gama de máquinas-ferramenta tecnologicamente avançadas e sistemas flexíveis de usinagem.

Nossos centros de usinagem e sistemas flexíveis de usinagem são considerados referência em precisão e confiabilidade,  
criados por nossos engenheiros e técnicos - know-how GROB do mais alto nível.
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Nossos centros de usinagem e sistemas flexíveis de usinagem são considerados referência em precisão e confiabilidade,  
criados por nossos engenheiros e técnicos - know-how GROB do mais alto nível.
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ENGENHARIA

À frente do tempo - a realidade como alvo 

Nossa engenharia - em estreita colaboração com o desenvolvimento - é um ponto de partida fundamental para uma 
vantagem competitiva e o sucesso de nossa empresa. Para atender a essa demanda, nossos técnicos e engenheiros 
atendem a diversos requisitos.

Com muita criatividade e reflexão, eles procuram novos caminhos para desenvolver soluções inovadoras.  
Isso sempre é feito sob a premissa de atender aos pedidos de nossos clientes dentro de um orçamento pré-definido  
e de um conjunto modular pré-determinado, aperfeiçoando ao mesmo tempo de forma precisa as soluções existentes 
até os mínimos detalhes. O resultado disso são máquinas e soluções reconhecidas como referência de precisão e  
confiabilidade, considerando e analisando as últimas exigências do mercado que avançam, consequentemente,  
para o desenvolvimento de novas linhas de negócio. 

PROJETOS E VENDAS

Ideias de sucesso e produtos

A fim de garantir o projeto ideal para a produção de uma peça, elaboramos propostas adaptadas às necessidades  
do cliente com uma abordagem altamente eficiente baseada em seus objetivos e especificações. Desse modo, ele se 
beneficia de um know-how técnico e de décadas de experiência. 
A rede mundial de Elaboração de Projetos, Desenvolvimento, Engenharia e Service garante um processo contínuo de 
melhorias ao longo de toda cadeia e as mais modernas tecnologias GROB. Devido à grande cooperação entre os depar-
tamentos de Usinagem, Montagem e Engenharia, o consumidor recebe todos os produtos e serviços de uma única fonte.

O cliente ainda é acompanhado por uma equipe experiente de key-account managers e gerentes de projeto, disponível 
para assessoria ao longo de todo o processo. A equipe atua como intermediadora entre o consumidor e a GROB,  
ligando-o a todos os departamentos envolvidos a fim de representar suas necessidades dentro da empresa.
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PRODUÇÃO

O mais alto nível de integração vertical -  
tempo mínimo de execução

Nosso objetivo, de atingir uma "produção a nível mundial", é alcançado por meio de diferentes processos de  
otimização, como a segmentação dos processos de produção, a redução do tempo de processos internos e o  
aperfeiçoamento de nossas estratégias de usinagem.  
O alto nível de integração vertical ao longo de toda a cadeia de valor, a variedade de tecnologias de processamento e 
a nítida especialização de nossa equipe criam as melhores condições para lidar e reagir à flexibilidade e autonomia das  
solicitações do cliente GROB. Uma "produção a nível mundial" nos proporciona a visão de alcançar tanto na produção 
como na montagem o melhor valor agregado e, portanto, o melhor resultado global para a nossa empresa.  
"Uma responsabilidade compartilhada" representa o lema de nossa exigência em fabricar cem por cento dos  
componentes com qualidade e passar sem erros para os departamentos seguintes.

MONTAGEM

Experiência e percepção

Desde a pré-montagem à produção da máquina até seu funcionamento - nossos colaboradores se utilizam de seus 
conhecimentos técnicos para verificar a adequação do processo. Já na pré-montagem, nosso departamento de  
Expedição se preocupa em fornecer um fluxo otimizado de materiais.

Por meio de seu design modular, vê-se a alta qualidade de nossos produtos GROB na montagem da máquina.  
Estas são montadas por nossa equipe de colaboradores experientes em um curto período. 
Para cada parte desse processo de montagem são realizados testes de qualidade.

No processo de colocação em funcionamento, a interação de todo o sistema é revisada com o objetivo de produzir de 
forma confiável e econômica um certo número de peças de trabalho em um determinado tempo de ciclo com a maior 
qualidade, garantindo os benefícios do consumidor.
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Um olhar sobre os detalhes

Com grande criatividade e sensibilidade técnica bem como especialização em engenharia, nossos desenvolvedores  
têm trabalhado duro para ganhar a reputação de líder em tecnologia de máquinas-ferramentas especiais.

Não é apenas a busca por soluções inovadoras, a exemplo do desenvolvimento de linhas de produção para  
motores elétricos, que faz a diferença, mas também o contato diário com a produção e a montagem e com a  
equipe de assistência técnica da GROB.

Isso é o que sempre resultou em marcos tecnológicos ao longo das décadas, tais como os centros modulares da série 
G. Para nós, a pesquisa e o desenvolvimento exercem uma condição especial devido à alta demanda por tecnologia,  
o que faz com que nossos colaboradores se sintam comprometidos com o progresso.

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Da nossa produção - para sua produção 

Desde a construção das máquinas, portais e esteiras, à aceitação do produto e testes de aptidão ao processo,  
a capacidade de desmantelamento em um de nossos pavilhões de produção até a recolocação de seu funcionamento 
no local - nosso processo mecânico de colocação em funcionamento garante uma fácil montagem relacionada a um 
início de produção otimizado.

As mais recentes tecnologias de eletricidade, software e acionamento estão incluídas no padrão de nossas linhas de 
produção e passam por uma série de testes realizadas por nosso "processo de colocação em funcionamento elétrico".

Consequentemente, fornecemos linhas de produção coordenadas e processos de usinagem para a sua produção local.
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SERVICE MUNDIAL

Versátil como suas demandas 

O Service começa para nós com o planejamento e a coordenação da instalação da máquina e, desta forma, o suporte 
para o início da produção. É responsável também pelo gerenciamento de treinamentos customizados, consultoria sobre 
recursos e peças de reposição e desgaste, otimização de processos e até pronto-atendimento em caso de falhas na 
máquina durante o processo de produção. Isso se aplica a todas as nossas quatro plantas de produção em Mindelheim 
(Alemanha); São Paulo (Brasil); Bluffton (Ohio, EUA) e Dalian (China), bem como igualmente para todas as nossas filiais 
ao redor do mundo.

Nós garantimos a melhor qualidade e o melhor Service em toda a nossa rede global de subsidiárias de assistência  
técnica GROB.
Em todo o mundo, durante os 360 dias do ano e 24 horas por dia temos uma equipe de técnicos que, em caso de 
necessidade, fica à disposição dentro de uma hora.
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FORMAÇÃO

Base para um futuro de sucesso

Mais de 1.500 jovens formados em Mindelheim são indício de uma qualificação contínua de nossa nova geração  
de profissionais qualificados. Nós oferecemos cursos de formação a jovens meninos e meninas interessados em  
diferentes disciplinas.

Com o nosso recém-criado centro de treinamento "H12" em Mindelheim, alcançamos mais um marco visando  
garantir a estabilidade da formação profissional e assegurar a nova geração de profissionais qualificados na GROB.

Após a conclusão da formação, esses jovens qualificados têm  à disposição oportunidades internacionais de emprego 
em diversas áreas de atuação com possibilidades de crescimento.
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DEPARTAMENTOS INTERNOS

Base confiável de sucesso empresarial 

O que vale para esportes em equipe também se aplica a empresas de uma certa forma. Todos são responsáveis pelo 
sucesso e pelo fracasso. Cada indivíduo contribui para o resultado de nossa empresa. Cada indivíduo contribui para 
o resultado de nossa empresa. Incluindo, especialmente, as divisões e departamentos que nem sempre estão ligadas 
diretamemte ao cliente. 
Desde cedo sua importância é reconhecida pela empresa. Dessa forma, a Expedição foi rapidamente vista como parte 
integrante do processo econômico. A qualidade, simultaneamente exigida pela empresa e seus clientes, é administrada 
por nós por uma densa rede de gestão de qualidade GROB. Da mesma forma, o sistema de sugestões foi desenvolvido a 
partir de uma gestão moderna e o serviço médico próprio da fábrica é conhecido por suas atividades e foco na gestão 
da saúde além do ambiente da empresa.

Quanto aos processos e a otimização de custos, adotamos outros caminhos. Somos pioneiros com nosso "Sistema de 
Produção GROB" (G-PS). O G-PS é caracterizado por métodos e princípios que contribuem para o desenvolvimento de 
produtos e processos em toda a empresa. 
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CENTROS DE USINAGEM UNIVERSAIS 

Alto nível de precisão

Com a extensa experiência no desenvolvimento de sistemas, nossos engenheiros desenvolveram um centro de usinagem 
universal de 5 eixos para diferentes aplicações no âmbito da usinagem. A reconhecida tecnologia do módulo G - com  
experiência e conhecimento na indústria automotiva - foi transferida para os conceitos de máquina G350, G550 e G750.

Outros desenvolvimentos inovadores, tais como a máquina sem adução hidráulica, o centro de usinagem de fresamen-
to-torneamento, a G1050 e o sistema rotativo de armazenamento de paletes (PSS-R) levaram a empresa a um rápido 
sucesso no mercado altamento competitivo de máquinas universais, elevando-a à posição de líder de mercado.

A nossa série-G tem uma estrutura comum e uma construção baseada em um design modular. Ela atende aos requisitidos 
de diferentes setores como engenharia mecânica, moldes e matrizes, automotivo, aeroespacial bem como engenharia 
médica e de tecnologia em energia.
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SISTEMAS  
FLEXÍVEIS DE USINAGEM

Série G - o centro de usinagem flexível

A competência em sistemas combinada à mais recente tecnologia possibilita soluções customizadas para o cliente 
na produção em larga escala. Para isso, oferecemos soluções completas em forma de linhas de usinagem individua-
lizadas. Estas instalações são constituídas principalmente de centros de usinagem modulares e máquinas especiais, 
interligadas por meio das mais modernas soluções em automação.

Do planejamento completo, passando pela engenharia, fabricação e testes de funcionamento até a aprovação para  
a entrega - todos os serviços são realizados internamente.

Utilizando métodos modernos de planejamento e técnicas de simulação, diversas instalações e sequências são  
detalhadamente refinadas e otimizadas. Nosso sistema GROB é reconhecido internacionalmente pela indústria  
automotiva graças ao seu alto nível de qualidade e confiabilidade.



33

SISTEMAS  
FLEXÍVEIS DE USINAGEM

Série G - o centro de usinagem flexível

A competência em sistemas combinada à mais recente tecnologia possibilita soluções customizadas para o cliente 
na produção em larga escala. Para isso, oferecemos soluções completas em forma de linhas de usinagem individua-
lizadas. Estas instalações são constituídas principalmente de centros de usinagem modulares e máquinas especiais, 
interligadas por meio das mais modernas soluções em automação.

Do planejamento completo, passando pela engenharia, fabricação e testes de funcionamento até a aprovação para  
a entrega - todos os serviços são realizados internamente.

Utilizando métodos modernos de planejamento e técnicas de simulação, diversas instalações e sequências são  
detalhadamente refinadas e otimizadas. Nosso sistema GROB é reconhecido internacionalmente pela indústria  
automotiva graças ao seu alto nível de qualidade e confiabilidade.



35

LINHAS DE MONTAGEM

Altamente produtivas e personalizadas

No âmbito da tecnologia de montagem, possuímos anos de experiência em configurações de linha de montagem.  
Diversas estações de montagem ou linhas de montagem são customizadas segundo as necessidades específicas  
de cada projeto. Peças típicas a serem montadas são motores, cabeçotes do motor, bem como caixas de câmbio  
automáticas e manuais para automóveis e caminhões, produzidos em média e grande escala.

Nossos sistemas de técnica de montagem normalmente são feitos de forma modular. Estações de montagem  
individuais podem ser interligadas uma às outras por meio de esteiras de transporte, constituindo linhas completas  
de montagem.

As estações são padronizadas em sua estrutura, alimentação e automação. Dessa forma, podemos executar  
sistemas de montagem de forma rápida e econômica.
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TECNOLOGIA DE PONTA

Made by GROB

O desenvolvimento de novas tecnologias é, desde a fundação, um elemento bastante importante para o nosso sucesso 
empresarial. Dessa forma, surgem sempre novas tecnologias que estabelecem padrões na engenharia mecânica.

Constantemente, nosso departamento de Desenvolvimento se ocupa com os desafios do progresso tecnológico. Desta 
forma, nossos engenheiros fornecem soluções no campo da tecnologia de revestimento para componentes de motores, na  
usinagem de carcaças de turbina de alta resistência e na usinagem de componentes do quadro, da estrutura e do chassis. 

Da mesma forma, fortalecemos as nossas pesquisa em mobilidade elétrica e desenvolvemos soluções para o acionamento 
de componentes elétricos híbridos e puros. Estes incluem maquinaria e equipamento para a produção de motores elétricos, 
módulos de bateria, baterias e pilhas de combustível. Na era da Indústria 4.0, demos um grande passo no futuro digital 
com o software industrial "GROB-NET4Industry", desenvolvido internamente para a digitalização e ligação em rede de 
instalações de produção.

GROB-NET
INDUSTRY4
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com o software industrial "GROB-NET4Industry", desenvolvido internamente para a digitalização e ligação em rede de 
instalações de produção.

GROB-NET
INDUSTRY4
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PREMIAÇÕES

Qualidade convence e gera  
reconhecimento e confiança

Nossa maior e mais importante comprovação de qualidade é a  
aprovação do cliente. A sua preferência por nossos produtos determina 
um padrão de qualidade. A qualidade GROB é, por meio de muitas  
condecorações e prêmios, reconhecida por praticamente todas as  
grandes montadoras de automóveis do mundo.

Know-how técnico, acompanhado de alta criatividade e a motivação 
absoluta para obter um trabalho de precisão são os pilares dos produtos 
e serviços da GROB. Estes pilares são sinônimos da mais alta qualidade  
e confiabilidade GROB. 

Outra prova da qualidade GROB são as inspeções periódicas dos  
elevados padrões de qualidade em toda a empresa. Dessa forma, todas 
as filiais GROB são certificadas segundo as normas DIN EN ISO 9001 
(sistema de gestão de qualidade) e DIN EN ISO 14001 (sistema de gestão 
ambiental). 

BOSCH GMBH

2001 / 2002
Reconhecimento pela qualidade e pelo excelente desempenho como 
fornecedor

2003 / 2004

2011 / 2012

DAIMLER CHRYSLER AG

1999

Prêmio por serviços extraordinários2000

2002

2004 Global Supplier Award – "Top Supplier"

GRUPO VOLKSWAGEN

1993 Value to the Customer Award para a fábrica em Mindelheim

1994 Value to the Customer Award para as fábricas de São Paulo e Mindelheim

1999 Formula Q

2004 Shanghai VW Supplier Award “Golden Cup”

2007 – 2011 VW Group Award

2012 FAW VW Supplier Award

2014 GP Progressive Partner-Award

2017 FAW VW Excellent Supplier Award

2017 Shanghai VW Excellent Supplier Entry

VOLVO CAR CORPORATION

2005 / 2006 Q1-Supplier Award

2012 Volvo Cars Quality Excellence Award

2013 Volvo Cars Award of Excellence

DAIMLER CHRYSLER CORP.

1999 Commodity Award para a fábrica de Mindelheim
Gold Award para a fábrica de Mindelheim

2000 Commodity Award para a fábrica de Bluffton
Gold Award para a fábrica de Mindelheim

CHERY AUTOMOBILE CO., LTD

2012 Chery Best Partner Award

DAIMLER AG

2011 Daimler Supplier Award

GEELY HOLDING GROUP 

2016 Best Supplier Award

JOHN DEERE

2003 Prêmio pelo excelente desempenho no projeto de motores S250

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

2015 FCA Qualitas Award

SHANGHAI GENERAL MOTORS

2006 Best Supplier Award 

2012 Break-through and Innovations Award

2013 Best Supplier Award 

2014 Supplier of the Year Silver 

2015 Supplier of the Year Gold

2016 Excellent Supplier Award

FORD MOTOR COMP.

1998 Q1-Award para a fábrica de Mindelheim

1999 Q1-Award para a fábrica de Bluffton

2002 Q1-Award para a fábrica em Mindelheim e Bluffton

2004 / 2005 Q1-Award para a fábrica de Mindelheim

2013 Prêmio FSAO-Supplier para a fábrica de São Paulo

2014 Award of Recognition

2015 World Excellence Award para a fábrica em São Paulo

2016 Award of Recognition

2017 FORD World Excellence Award 2017

GENERAL MOTORS CORP.

1994 – 1999
Q.S.T.P. Prêmio como fornecedor do ano

2012 – 2016

REFERÊNCIAS
PARA A GROB-WERKE
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GROB-WERKE Mindelheim, Alemanha

GROB SYSTEMS Bluffton, Ohio, EUA

B. GROB DO BRASIL São Paulo, Brasil

GROB MÉXICO Querétaro, México

GROB MACHINE TOOLS Birmingham, Grã-Bretanha

GROB SYSTEMS Detroit, Michigan, EUA

GROB RUSSLAND Moscou, Rússia

GROB MACHINE TOOLS Hyderabad, Índia

GROB COREIA Seoul, Coreia do Sul

GROB MACHINE TOOLS Xangai, China

GROB Machine Tools Pequim, China GROB MACHINE TOOLS Dalian, China
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GROB HUNGARIA Györ, Hungria

GROB ITALIA Turin, Itália

GROB POLSKA Posen, Polônia

www.grobgroup.com

PODE CONTAR CONOSCO NO MUNDO INTEIRO 


