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EDITORIAL

O destaque desta segunda edição do ano de Case Studies é o Personal Case Murilo Ferreira, 

presidente da Vale. Apresentamos sua trajetória profissional e os princípios que vem imprimin-

do na gestão de uma das maiores empresas do Brasil.

O primeiro case desta edição é o da Truckvan, empresa que obteve no ano passado um cresci-

mento de 81% em seu faturamento graças à ampliação da produção e, sobretudo, a sua estreia 

no mercado de Defesa e Segurança. 

Publicamos também dois cases da área de manutenção, premiados durante o 28º Congresso 

Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos.

O primeiro deles é o do Grupo Fleury, que colocou em operação um novo sistema informati-

zado de manutenção.

O segundo é o da Alcoa, que criou nova estratégia de manutenção do processo de beneficia-

mento de bauxita na mina de Buriti, no Pará.

Esta edição traz ainda dois cases da área socioambiental. O primeiro é o da ArcelorMittal Tu-

barão, que lançou o Programa Novos Caminhos, de melhoria da mobilidade urbana e rural de 

municípios da Grande Vitória.

Outro case desta edição é o da Oxiteno, que desenvolveu um novo sistema de solventes para 

tintas de impressão flexográficas, também com ganho ambiental. 

Já o case da Total Lubrificantes expõe a estratégia da empresa para dobrar seu market share 

até 2020.

O segundo é o da Gerdau, que desenvolve o Programa Germinar, usando a educação ambien-

tal como instrumento para a sustentabilidade de localidades onde atua. Este programa tornou-

-se uma referência na área ambiental.

Por sua vez, o case da Celulose Irani mostra como a empresa conseguiu criar valor junto aos 

clientes, adotando uma atitude de relacionamento comercial baseada no novo conceito de 

“Foco Do Cliente”.

Ao final, Décio Clemente conta nos seus Cases & Causos, com a graça habitual, como o Salão 

do Automóvel teve, em 1977, uma edição que vendeu também casas de madeira, para deses-

pero de Caio de Alcântara Machado.

JOãO PEnIDO     editor
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PERsOnAL CAsE

Murilo Ferreira
Presidente da Vale

“O REsPEITO à vIDA é O 
PILAR DA nOssA gEsTãO”

CARREIRA nA mInERAçãO
“Minha história como gestor é muito ligada à mi-

neração. Logo que me formei (em Administração de 
Empresas, na FGV de São Paulo), passei em um con-
curso para analista da Vale, onde fiquei um ano, em 
1978. Saí daqui e fui para a Caraíba Metais, onde tra-
balhei alguns anos. Depois, fui para a Albras e para a 
Alunorte e me tornei consultor. Voltei para a Vale em 
1998, sete meses depois da sua privatização. 

Toda a minha carreira se desenvolveu dentro da 
indústria de mineração. Passei por cobre, níquel, alu-
mínio, bauxita, minério de ferro e manganês. Não é 
uma carreira de grandes mudanças, se considerar-
mos a Geração Y, que muda de emprego de dois em 
dois anos.”

Os CAmInHOs LEvAm à vALE
“Em 1998, o dr. Luiz Paulo Marinho Nunes era di-

Presidente da Vale desde maio de 2011, o administrador de empresas Murilo Ferreira é um 

gestor que mescla os fundamentos econômicos com os valores humanísticos que herdou 

do pai, um médico cientista.  Desde seu primeiro dia na presidência, ele desencadeou uma 

cruzada para tornar a Vale “uma empresa engajada em preservar a vida”. Em sua gestão, 

garante, as pessoas sempre serão consideradas a prioridade da companhia.  “Nós não 

queremos chegar ao lucro atropelando o fator humano. A Vale é construída por gente, 

antes de tudo”, afirma.

retor de Não Ferrosos. Ele veio para a Vale quando 
o Consórcio Brasil venceu o leilão de privatização. A 
área de alumínio estava muito complicada. Tinha um 
endividamento  17 vezes superior à geração de caixa. 
O Luiz Paulo perguntou, internamente, quem seriam 
as pessoas indicadas para tocar a área. E lhe disseram 
que tinha uma pessoa que trabalhava na consultoria 
e que conhecia muito bem o negócio de alumínio. 

Quando ele me convidou para conversar, eu disse-
-lhe que teria o máximo interesse em ajudar, mas que 
iria deixar a consultoria porque havia recebido uma 
proposta muito interessante em São Paulo. Eu estava 
balançado. Conversamos mais ou menos por umas 
duas horas. Acho que era uma sexta-feira, e ele pe-
diu para continuarmos a conversa na segunda. Aca-
bei sendo convidado e entrei como diretor da Alu-
vale. Depois, o Luiz Paulo decidiu unificar todos os 
ativos – bauxita, alumina, alumínio – numa diretoria 
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só. Mais à frente, tornei-me diretor executivo, 
ainda com todas as responsabilidades do alu-
mínio. Até que aconteceu a aquisição da Inco 
(em outubro de 2006), exatamente dentro da 
minha área. Continuei como  diretor executivo 
e CEO da Vale Inco, hoje Vale Níquel.

No início de 2009, depois de dois anos e 
meio no Canadá e no auge da crise do subpri-
me, saí da Vale. Montei uma gestora de recur-
sos com um grupo de pessoas que conhecia. 
Voltei dois anos e pouco depois, como presidente da 
Vale.”

vOCAçãO PARA APREnDER
“Sempre fui uma pessoa com vocação para apren-

der, estudar. Minha característica mais forte é exa-
tamente estudar. No primeiro ano em que fiquei na 
Vale, logo depois de me formar, achava que estava 
aprendendo, mas não era o que eu precisava para 
acrescentar à minha carreira. Naquela época, não 
eram muitos os que pediam demissão de uma em-
presa estatal. Até porque os salários das estatais eram 
um pouco superiores aos de mercado.”

CICLOs DIfÍCEIs 
“Nesse período inicial, passei por alguns ciclos 

muito difíceis aqui no Brasil. Em 1973, havia ocorri-
do o primeiro choque do petróleo. Quando come-
cei minha vida profissional, houve o choque de 1979, 
com graves consequências para o país. Em 1982, o 
Brasil quebrou informalmente; e, em 1987, foi decla-
rada formalmente a moratória.

Sou de uma geração que viu as coisas no Brasil da-
rem errado. Na década de 1980 e em boa parte da de 
1990, vivemos em um ambiente terrível. Eu via meus 
colegas mais jovens se formando, em economia, em 
engenharia e em outras áreas, com muito poucas 
possibilidades de emprego. Certamente, isso levou a 
uma frustração muito grande de uma geração. Para 
mim, foi um grande aprendizado.”

EXPERIÊnCIA COm Os JAPOnEsEs
“Desde que iniciei minha carreira profissional, tive 

muitas experiências com os japoneses. Começou aí a 

minha humilde pegadinha 
atrás do dr. Eliezer (Batis-
ta). Há quem pense que eu 
o superei em número de 
viagens ao Japão, mas isso 
não é verdade. Não existe 
possibilidade de superar o 
dr. Eliezer em nada, nem 
no número de viagens ao 
Japão. Já desisti.

Tive a oportunidade de viver intensamente com 
os japoneses em diversos projetos diferentes. No 
momento em que uma geração estava se perden-
do no Brasil, com muita gente indo para atividades 
no mercado financeiro e montando comércio, esse 
contato com o Japão me enriqueceu muito profis-
sionalmente. 

Nos anos 1950 e 1960, depois do término da Se-
gunda Guerra Mundial, o Japão teve um ciclo de 
crescimento muito grande, gerando um efeito sobre 
o mundo comparável ao que temos hoje com a Chi-
na. No fim da década de 1970 e início da de 1980, os 
japoneses estavam vivendo um momento muito rico 
de gestão. As formas de produção, de condução dos 
negócios e de inserção no mundo são muito influen-
ciadas pelos japoneses. Tive o benefício de conviver 
com eles, e isso foi um ponto muito relevante em 
minha carreira.”

ECOnOmIA E HumAnIsmO
“Outro ponto relevante foi a origem do meu co-

nhecimento. Não vou falar em origem intelectual, 
pois pode parecer arrogante. A FGV de São Paulo 
teve papel fundamental na minha formação. E a do 
Rio de Janeiro também. Recentemente, participei 
de um evento em São Paulo e citei o nome do Ivan 
Pinto Dias, que foi um dos meus professores em São 
Paulo. Tive professores de muitas vertentes políticas, 
como o Ivan Pinto Dias, o Luiz Carlos Bresser Pereira, 
o Eduardo Suplicy e, no Rio, o Mário Henrique (Si-
monsen). 

Isso me propiciou, na área econômica, uma abran-
gência que tive no aspecto humanístico com meu 
pai, que era pesquisador médico da doença de Cha-

“A FGV de São 
Paulo teve papel 
fundamental na 
minha formação. 
E a do Rio de 
Janeiro também”
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gas. A combinação do lado econômico com 
o lado humanístico influenciou fortemente a 
minha carreira.”

PRInCIPAIs REfERÊnCIAs
“Tenho muita admiração pelo professor Ivan 

Pinto Dias, da FGV de São Paulo. Nós o cha-
mávamos de IPD, que são as iniciais de seu 
nome. Ele dava aula de Finanças, mas sua aula 
era muito mais do que isso. Foi um professor 
extremamente exigente. O IPD dava prova no 
sábado. Na terça-feira, ele levava as provas com 
as notas e falava assim: ‘Murilo, 1,82; Carmem, 
1,79; Rodolfo, 0,81.’ Era de uma precisão irritan-
te. Aquilo mexia com meus brios. O IPD foi um 
professor que desafiou muito os seus alunos. 
Ele nos tornou pessoas exigentes com o nosso 
conhecimento e com o que poderia resultar dele.

Outra referência foi o professor Mário Henrique Si-
monsen, um homem notável pelo saber, a cultura, em 
toda a sua abrangência. Ele era um ótimo cantor de 
óperas, cantava trechos maravilhosos. E tinha um co-
nhecimento, uma cultura geral deslumbrante. Era uma 
pessoa fascinante!

Cito ainda o dr. Eliezer Batista, por enxergar a glo-
balização, os acessos ao mundo, muito à frente de 
qualquer um de nós.”

DIfICuLDADEs DA gEsTãO
“Tive duas grandes dificuldades como diretor da Vale. 

Naquela época, o Brasil estava fechado para o mundo 
pela sua incapacidade de gerar dólares. O acesso a 
equipamentos e tecnologia de última geração era mui-
to baixo. A situação era dramática. Precisávamos trazer 
tecnologia, importando um equipamento fundamental 
para gerar competitividade, e era necessário obter cer-
tificados do INPI, autorizações do Banco Central etc. 

Um dos cargos mais importantes do Brasil naque-
la época – e não digo isso de forma depreciativa, mas 
como reconhecimento – era o diretor da Cacex, o Be-
nedito (Moreira), e o (Namir) Salek. Eles tinham o poder 
de emitir uma guia de importação. 

A segunda dificuldade foi de acesso a recursos. As 
fontes eram muito limitadas. O BNDES nem de perto 

tinha a abrangência que 
tem hoje, a partir das ges-
tões do Marcos Viana – o 
grande marco do banco – 
e das pessoas que o suce-
deram. Lá fora, nós éramos 
uns párias. O Brasil não 
pagava nem juros. Nossa 
capacidade de desenvolver 
projetos era muito limitada. 
A fonte de financiamentos 
era unicamente o BNDES, 
um banco não tão grande 
e que tinha pouca possibi-
lidade de captar recursos.

Com uma platafor-
ma com essas restrições 

– financeiras e de não atualização da tecnologia –, a 
carreira torna-se muito desafiadora. Quando obser-
vo o sentimento de crise que temos hoje, digo que as 
pessoas não sabem o que é crise. Num país com US$ 
375 bilhões em reservas cambiais, as pessoas não são 
capazes de imaginar a situação que enfrentamos num 
passado não muito distante.”

ADmIRAçãO PELO AgROnEgÓCIO
“Era muito difícil obter algum desenvolvimento na-

quele período. Por isso, tenho profunda admiração 
pelo agronegócio brasileiro, que, apesar de todos os 
problemas, se desenvolveu muito, especialmente na 
região do Cerrado. Hoje, temos um agronegócio vi-
brante, que faz uma inserção internacional.  

Tenho certeza de que o Brasil será líder mundial 
em alimentação num prazo relativamente curto. E 
isto a partir do pioneirismo, da tecnologia, da inte-
ligência, do arrojo do empresário do agronegócio. 
Realmente, fico extremamente feliz em ver quanta 
gente competente construiu esse setor no Brasil.”

A PRIORIDADE é A vIDA
“Desde nosso primeiro dia aqui, estamos inje-

tando no sangue das pessoas o preceito de que a 
vida é a nossa prioridade. Até pela minha formação, 
não poderia ser diferente. Eu queria uma empresa 

“Num país com 
US$ 375 bilhões 
em reservas 
cambiais, as 
pessoas não 
são capazes 
de imaginar a 
situação que 
enfrentamos num 
passado não muito 
distante”
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engajada em preservar a vida, em não ter aciden-
tes e registrar muito menos fatalidades. Nós desen-
volvemos uma cruzada nesse sentido. Os números 
que vimos estavam longe de nos deixar felizes. E 
também a forma de comunicação. Registravam-se 
acidentes, mas deixava-se aquilo no anonimato, 
divulgando-se apenas um número. Eu não aceitava 
aquilo. Passamos a divulgar, quando tínhamos aci-
dentes, o nome da pessoa, se era casado, quantos 
filhos tinha, a idade dos filhos. Nós queríamos deixar 
bem clara a nossa prioridade pela vida. Hoje, não 
existe nenhuma dúvida na empresa com relação a 
esse comprometimento. 

Para nós é inaceitável a priorização da produção 
em detrimento da sujeição das pessoas a um aci-
dente, a se machucarem, a um afastamento e até 
a uma fatalidade. No Canadá é fácil difundir esse 
princípio, pois lá existe uma cultura muito mais in-
transigente em relação à falta de cuidados com o 
lado humano. Mas a Vale opera também em Mo-
çambique, onde vi acidentes acontecerem, não só 
nas nossas unidades, mas por todo o país. A pessoa 
fica afastada, perde o movimento, mas isso é consi-
derado normal por lá.  Para nós não é. Sem dúvida, 
o respeito à vida é o pilar básico da nossa gestão.” 

fAZER A COIsA CERTA
“Fazer a coisa certa é um princípio fundamental, 

tem a abrangência ética que precisamos na empresa, 
no nosso país e no mundo. E isso leva, antes de tudo, 
à palavra mais importante que conheço no dicioná-
rio: respeito.

Nós não podemos deixar, de forma alguma, uma 
empresa cair nas tentações e nos atalhos de curto 
prazo. Temos que ter um norte. E esse norte é real-
mente ter um código de ética, com a abrangência e o 
conhecimento que queremos que os nossos colegas 
tenham. Esses pontos, para mim, são inarredáveis.”

REsPEITO COm COmunIDADEs
“Temos evoluído muito em relação ao relaciona-

mento com nossas comunidades. Quando pequeno, 
eu ia aos vizinhos, chegava, batia na porta e pedia 
licença para entrar. Assim tem que ser com as co-

munidades, que muitas vezes vão perder a calmaria 
que antes existia em sua região. Com as obras, co-
meça a ter agitação, caminhões passando na porta, 
pessoas circulando. É necessário se dirigir às pessoas 
com muito respeito. Novamente, voltamos à palavra 
respeito, um caminho que quero ver ser trilhado por 
todos aqui dentro.”

ImPORTÂnCIA DO EXEmPLO
“Dar o exemplo é a forma de transmitir esses va-

lores, essa nova mentalidade, a milhares de funcio-
nários em uma dezena de países. Acho importante 
que o exemplo venha do alto da cadeia de coman-
do. Precisamos fazer as coisas sem admitir atalhos 
que alguns podem procurar na produção. O segun-
do ponto é a prática. Não posso deixar meus colegas 
sem treinamento, sem qualificação, sem trazer para 
eles tudo de novo em termos de acesso à melhoria 
como profissional e pessoa.” 

DIA DA REfLEXãO
“No aspecto segurança, por exemplo, tivemos o 

Dia da Reflexão, que abrangeu 147 mil pessoas no 
mundo. O Dia da Reflexão é um data em que to-
das as pessoas na Vale interrompem suas atividades 
para ver filmes, palestras, discutir e elaborar mais 
profundamente o comprometimento que temos 
com a vida.

É um mutirão de boa vontade que fazemos para 
que as pessoas sintam que estamos falando aquilo 
de coração; que não se trata de uma comunicação 
empresarial, mas de uma mensagem de querer bem.   
É uma mensagem que as pessoas podem levar para 
casa, não só para quem troca uma lâmpada de uma 
forma desafortunada, mas também para seus entes 
queridos. É importante que elas possam dar aos fi-
lhos os limites de convivência no mundo, os pro-
cedimentos que eles devem seguir. A melhor forma 
de conviver com as pessoas é respeitando a socie-
dade.”

vALORIZAçãO DO suPERvIsOR 
“O único caminho é engajar todos na mesma lin-

guagem – os diretores, os gerentes e, especialmente, 
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os supervisores. O supervisor é aquele que está tra-
balhando às três horas da manhã, mesmo que num 
domingo ou feriado, seja na Indonésia, em Carajás 
ou em Itabira, e que tem um contato intenso com 
grande número de pessoas. Por isso, tenho valoriza-
do muito os supervisores. Precisamos trazê-los para 
bem perto de nós. 

Não que eu esteja desmerecendo nossos diretores 
e gerentes. Mas a gente tem que eleger um foco, e 
esse foco é colocado em cima dos supervisores, para 
que eles possam transmitir nossos valores.”

Os TRÊs “P”
“A empresa que nós desejamos é uma empresa 

que exerça muito os três ‘p’: passion, people e profit. 
Mas a gente não quer chegar ao lucro, ao profit, sem 
passar pelas pessoas. Temos que dar a elas um trata-
mento respeitoso, para que a Vale seja o melhor lu-
gar do mundo para elas trabalharem. E para que elas 

possam trabalhar com paixão. Acho que a melhor 
definição é com muito ‘tesão’!”

COnsELHO AOs JOvEns
“Considero-me uma pessoa que precisa aprender 

muito. Só posso incentivar o jovem nesse sentido, 
a estudar não só durante o período em que está na 
escola, mas principalmente durante a carreira pro-
fissional. É muito importante o jovem se aperfeiçoar 
na área que escolheu e também nas áreas que não 
escolheu.

O que posso dizer a um jovem é o seguinte: quando 
você está construindo uma carreira, tem a época de 
plantar e a de colher. Não tome decisões na carrei-
ra profissional baseado no poder e nem no dinheiro. 
Você poderá colher esse poder e esse dinheiro mais 
adiante. Tome a decisão em função da sua capacidade 
de realizar. A realização vai trazer-lhe os fundamentos 
para que você possa fazer a sua colheita mais à frente.”
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A Truckvan, fabricante de baús (furgões) de alumínio e de Unidades Móveis (carretas 

customizadas), teve em 2013 o melhor de seus 22 anos de existência. O faturamento 

cresceu 81% em relação a 2012, passando de R$ 76 milhões para R$ 139 milhões. Para 

alcançar esse resultado, a empresa quase dobrou a capacidade de produção e estreou no 

mercado de equipamentos de defesa e segurança, que respondeu por 33% do faturamento. 

Fundada em 20 de janeiro de 1992, a Truckvan 
tornou-se uma das maiores fabricantes de baús de 
alumínio e carretas customizadas do Brasil. Ao longo 
de sua história, produziu mais de 40 mil furgões e 
cerca de 500 Unidades Móveis

Tudo começou em um terreno de 300 m2 na Vila 
Guilherme, na zona norte de São Paulo. Nosso escri-
tório ficava dentro de um contêiner. A Truckvan era, 
então, uma oficina que reformava baús. Os serviços 
eram realizados em um galpão que havia no terreno.

Éramos apenas nós dois, um funcionário no escri-
tório e mais três na oficina. Ao fim do primeiro ano, 
já tínhamos 15 funcionários na oficina e três no es-
critório.

Enfrentamos dificuldades no início, mas graças 
a muito esforço, as vendas cresceram, até que, em 
1997, com o início da estabilização derivada do Pla-
no Real, muitas empresas fecharam. Isso abriu uma 
oportunidade para a Truckvan finalmente produzir 
baús. Desde então, passamos a fabricar, com tecno-
logia própria, baús de alumínio e Unidades Móveis.

Fazemos questão de crescer, mas com os pés no 
chão, para atendermos melhor aos nossos clientes. 

CREsCImEnTO vERTIgInOsO
COm EsTREIA Em nOvO mERCADO

TRuCkvAn

Alcides Braga 
Flavio Santilli
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Não pulamos etapas. O planejamento sempre 
foi a premissa básica de nossa gestão, porém, 
ao mesmo tempo com olhos na inovação. 

AumEnTO DE PRODuçãO
Atualmente, a Truckvan possui duas fábricas, 

uma na rodovia Fernão Dias, outra no Parque 
Novo Mundo, ambas em São Paulo, com mais 
de 300 funcionários. 

A fábrica da Unidade Fernão Dias foi inau-
gurada em 2010. Em maio de 2013, ela foi am-
pliada, quase dobrando a capacidade de pro-
dução. De 3,5 mil m2, a unidade passou a ter 
5,5 mil m2. 

No momento, estamos investindo aproximada-
mente R$ 8 milhões em nova fábrica, localizada em 
uma área de 5,7 mil m2 no bairro Jardim Cumbica, 
em Guarulhos (SP). Com inauguração prevista para 
agosto próximo, aumentaremos em 200% a produ-
ção de baús. A expectativa é sairmos dos atuais 300 
kits por mês, que é nossa capacidade limite, para algo 
entre 900 e 1.000 kits por mês.

O kit de furgão é um baú desmontado, composto 
por painéis laterais, frontal, teto e portas, fabricados 
100% em alumínio, e as réguas internas (revestimento) 
são feitas em aço galvanizado em substituição à ma-
deira. Nossa rede de distribuidores em todo o Brasil é 
responsável pela venda dos furgões aos clientes finais.

unIDADEs mÓvEIs
Em 2013, tivemos nosso melhor resultado, tanto 

em faturamento quanto em produção. A Truckvan 
bateu recorde na entrega de Unidades Móveis, pro-
duzindo 133 carretas e veículos sob encomenda, 
sendo 45 para a área de treinamento, 36 para defesa 
e segurança, 24 para saúde, 15 para serviço e 13 para 
eventos. Foram 43 a mais do que as 90 entregues em 
2012. Já em 2011, foram entregues 75, 15 a mais do 
que em 2010.

A Truckvan produz Unidades Móveis dos mais va-
riados tipos e modelos. Por serem customizadas 
de acordo com a necessidade e os sonhos de cada 
cliente, as Unidades Móveis são usadas, por exem-
plo, como unidades médicas e de saúde, escolas de 

capacitação profissional e 
de informática, geradoras 
de imagens para televisão,  
backstage para artistas e até 
cozinhas experimentais. 

As Unidades Móveis são 
as principais responsáveis 
pelo expressivo crescimen-
to da Truckvan nos últimos 
anos. 

EsTREIA Em DEfEsA 
E sEguRAnçA

Em 2013, a Truckvan estreou no mercado de equi-
pamentos para as áreas de defesa e segurança. Pas-
sou a produzir Plataformas de Observação Elevada 
(POEs), com o objetivo de monitorar áreas públicas, 
e desenvolveu os veículos Shelter, usados como abri-
gos de telecomunicações pelo Exército.

Foi uma oportunidade de negócio que surgiu. O Mi-
nistério da Justiça e o Exército souberam da qualidade 
dos produtos da Truckvan e entraram em contato co-
nosco. Nós disputamos a licitação e ganhamos.

A Unidade Móvel POE comporta um sistema de 
monitoramento de imagens de médio alcance com-
posto por 14 câmeras com tecnologia de reconhe-
cimento de face e alcance de até 3 km de distância. 
O sistema de observação é instalado em um mastro 
telescópico de 15 m de altura, estendido, e coberto 
por uma escotilha automática quando recolhido.

O veículo conta com redes wi-fi e mesh (via rádio), 
que permitem a visualização das imagens em um raio 
de até 500 m de distância, além do envio dos dados 
em tempo real para os Centros Integrados de Con-
trole e Comando Regional (CICCR), que integram o 
Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil de cada 
cidade, por meio de tablets e celulares.

Cada POE está orçada em R$ 1,950 milhão. Vinte 
e duas foram entregues à Secretaria Extraordinária de 
Segurança para Grandes Eventos (Sesge), do Ministé-
rio da Justiça.

Durante a Copa do Mundo, duas POEs ficarão 
em cada uma das 12 cidades-sede, com exceção de 
Cuiabá (MT) e Natal (RN), que terão apenas uma Uni-

A Truckvan 
bateu recorde 
na entrega de 
Unidades Móveis, 
produzindo 
133 carretas 
e veículos sob 
encomenda
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dade Móvel. Entendemos que as POEs serão um dos 
grandes legados da Copa, porque vão ficar no Brasil 
e poderão ser usadas pelas polícias em eventos, ma-
nifestações e datas comemorativas. 

As POEs já foram usadas na Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ), nos desfiles de 7 de Setembro, no 
Sorteio Final dos grupos da Copa do Mundo e em di-
versas simulações de segurança em grandes eventos, 
como o show do cantor Elton John, realizado no dia 
26 de fevereiro na Arena Castelão, em Fortaleza.

vEÍCuLOs sHELTER 
A Truckvan vai entregar no total 29 Unidades Móveis 

Shelter para o Exército. Diversas guarnições se comu-
nicarão entre si por meio dos Shelters, que poderão 
ser usados para monitoramento de fronteiras secas. 
Essas Unidades Móveis seguiram normas militares 
e foram desenvolvidas com base em Shelters que já 
existiam no Exército. A Truckvan conseguiu melhorar 
o produto final e superar as expectativas do cliente.

Por serem abrigos de telecomunicações, as Unida-
des Móveis contam com gerador de maior potência 
e UPS (no break) modular e redundante (há sempre 
um módulo a mais que o necessário, para garantir o 
funcionamento mesmo em condições adversas). As 
unidades dispõem ainda de infraestrutura para dis-
positivo de internet sem fio, conexão elétrica, tele-
fônica e fibra ótica, painel de entrada com tomadas 
militarizadas e bancada de operação com terminais 
de acesso à rede para dois operadores.

Além disso, os Shelters produzidos pela Truckvan 
se destacam por possuírem um mastro rotativo para 
a sintonia da transmissão e recepção dos sinais em 

um tempo muito inferior ao sistema anterior utilizado 
pelo Exército.

O suporte das antenas dos rádios micro-ondas foi 
desenvolvido em conjunto com o mastro e adaptado 
para reduzir drasticamente o seu tempo de monta-
gem e desmontagem.

nOvO DEPARTAmEnTO
Em 2013, a Truckvan criou o Departamento de 

Produção e Eventos com o objetivo de agregar ser-
viços na operação das unidades móveis e buscar so-
luções para viabilizar ideias e projetos itinerantes por 
meio de um estudo de propostas inovadoras.

Para atender a um mercado tão dinâmico com 
mais qualidade, rapidez e autonomia, a Truckvan 
destinou um galpão de aproximadamente 800 m² na 
avenida Guarulhos, perto da Via Dutra, em São Paulo, 
para a sede do Departamento.

Além de abrigar os Camarins Móveis, o espaço 
também está sendo usado para reformas internas das 
carretas já existentes.

CAmARIm mÓvEL
Um dos destaques desse departamento são os 

Camarins Móveis. Responsáveis por inserir a empre-
sa no mundo do show business, os Camarins Móveis 
já foram usados por artistas em festivais de música, 
como o Planeta Terra Festival, Monsters Of Rock e 
Lollapalooza.

As cantoras Marina Lima e Negra Li, as bandas Ae-
rosmith e Slipknot, no Monsters of Rock 2013, o astro 
John Mayer em sua primeira apresentação no Brasil e 
os sertanejos Gusttavo Lima e Michel Teló são alguns 

ANO Faturamento Número de 
funcionários

Entrega de 
Unidades Móveis

2010 R$ 30 milhões 130 60

2011 R$ 48 milhões 235 75

2012 R$ 76 milhões 253 90

2013 R$ 139 milhões 328 133

TABELA 1

A eMPReSA eM núMeRoS
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exemplos de artistas que usufruíram do conforto e da 
estrutura do veículo.

O Camarim Móvel é um produto que conseguimos 
adaptar para diferentes usos. Por ser pequeno, ele é 
muito versátil. Além disso, é um modelo que possui 
autonomia em energia e climatização, o que faz dele 
uma solução completa.

Essas Unidades Móveis para locações rápidas con-
tam com porta-palco e avanço lateral, preparadas 
operacional e esteticamente para acomodar desde 
artistas, celebridades e políticos a equipes de produ-
ção em festivais, eventos, shows, backstages e qual-
quer ação que precise de estrutura adicional prática 
e autossuficiente.

Os Camarins Móveis são climatizados e equipados 
com gerador próprio, banheiro VIP com cabine de ba-
nho, mobiliários confortáveis, TV de led, home teather, 
adega, frigobar, apoio de bar e minimicro-ondas.

kuLTuRTOuR
Em maio de 2013, a Truckvan entrou no universo 

artístico-cultural brasileiro com um projeto inovador, 
cujo objetivo era levar, durante um ano, um mix da 
cultura brasileira e alemã a 17 cidades do país em 
comemoração à “Temporada da Alemanha no Brasil 
2013-2014”.

A Unidade Móvel KulturTour, desenvolvida em 
parceria com o Instituto Goethe, alcançou quase 
60 mil pessoas, com apresentações de teatro, DJs, 
sessões de cinema ao ar livre, contação de histórias, 
workshops e um lounge de leitura com acervo de 
1.000 publicações.

A carreta, de 15 m de comprimento, foi equipada 
com um palco retrátil que, quando aberto, transfor-
mava-se em um espaço de 68,5 m². 

A fachada do veículo foi completamente pintada à 
mão pelos artistas Carlos Dias (Brasil) e Jim Avignon 
(Alemanha), referências mundiais da street art.

O centro cultural sobre rodas circulou 15 mil km e 
passou por São Paulo (SP), Florianópolis (SC), Três de 
Maio (RS), Blumenau (SC), Londrina (PR), Vinhedo (SP), 
Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), 

truckvaN       vEÍCuLOs

Unidade Parque Novo Mundo

Rua Soldado Hamilton Silva e Costa, 135 - Parque novo Mundo - São Paulo / SP - Brasil, CeP 02190-010 
Telefone: (11) 2635 – 1133
número de funcionários: 168
Tamanho: 12 mil m²
objetivo: produzir os kits de furgões de alumínio e as Unidades Móveis

TABELA 2

UnidAdeS dA TRUCkVAn

Unidade Fernão Dias

Rua São Gabriel, 126 - Vila Renata – São Paulo / SP – Brasil, CeP 02282-000
Telefone: (11) 2086 – 5555
número de funcionários: 147
Tamanho: 5,5 mil m²
objetivo: customizar as Unidades Móveis

Galpão da Dutra

Avenida Guarulhos, 2.400 – Ponte Grande – Guarulhos / SP – Brasil, CeP: 07025-000
número de funcionários: 13
Tamanho: 800 m²
objetivo: abrigar os Camarins Móveis e reformar as carretas já existentes
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Salvador (BA), Recife (PE), Campina Grande (PB), Na-
tal (RN), Fortaleza (CE), Teresina (PI), São Luís (MA) e 
Belém (PA).

CARRETA DA muLHER
Entre os projetos que trazem mais satisfação para 

a Truckvan estão os ligados às áreas de saúde. Atu-
almente, contamos com Unidades Móveis de Saúde 
da Mulher nos estados de Alagoas, Amazonas, Minas 
Gerais, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal.

Construídos com equipamentos de última gera-
ção, os caminhões funcionam como se fossem clí-
nicas médicas e realizam exames de mamografia e 
ultrassonografia. Cada unidade é preparada para re-
alizar 50 mamografias e 50 ultrassonografias por dia. 
Apenas no Distrito Federal a Carreta da Mulher reali-
zou, desde a sua criação, em março de 2012, mais de 
130 mil exames.

Já em Minas Gerais, dez carretas atenderam 
10.285 mulheres com exames de mamografia em 27 
cidades durante o movimento internacional Outubro 
Rosa, que luta contra o câncer de mama em todo o 
mundo.

EsCOLAs mÓvEIs
Atenta à necessidade de qualificação de mão de 

obra no país, a Truckvan produziu 45 Escolas Móveis 
em 2013 para o Departamento Nacional do Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). As 
Unidades Móveis voltadas à educação são projetadas 
para funcionar como uma sala de aula ambulante, 
permitindo mais flexibilidade no atendimento.

Contando com infraestrutura completa para rece-
ber alunos, incluindo os equipamentos necessários 
para cada tipo de curso, essas Unidades criam o am-
biente adequado para estimular a concentração e a 
integração social. As carretas são utilizadas em todo 
o Brasil como escolas para formação, treinamento e 

capacitação profissional em cursos de panificação, 
confecção, usinagem, hospitalidade e metrologia, 
entre outros.

As carretas também são adaptadas para atender 
pessoas com deficiência e todas as máquinas e equi-
pamentos obedecem ao padrão de segurança no 
trabalho.

EXPORTAçÕEs PARA A ÁfRICA
Em março deste ano, a Truckvan entregou duas 

Unidades Móveis de Treinamento para o Industrial 
Training Fund (ITF) da Nigéria, sendo uma para o cur-
so de Refrigeração e Climatização e outra destinada 
à área de Confecção. 

A Escola Móvel de Confecção está equipada com 
21 máquinas de costura de diversos tipos e terá ca-
pacidade para atender turmas de até 15 alunos. Já 
a Unidade de Climatização atenderá turmas de 12 
alunos e conta com equipamentos didáticos de refri-
geração, aparelhos de ar-condicionado para treina-
mento e compressores herméticos.

Equivalente ao Senai no Brasil, o ITF é voltado à ca-
pacitação de mão de obra profissionalizante para a in-
dústria e correlatos na Nigéria e pretende atender, por 
meio das Unidades Móveis, todas as regiões do país.

A Truckvan já exportou para o continente africano 
em outras duas ocasiões. Em 2006, a empresa entre-
gou três Escolas Móveis para a própria Nigéria, e em 
2012, enviou nove agências bancárias móveis para o 
Banco de Poupança e Crédito (BPC) de Angola, em 
parceria com a empresa Delf Tecnologies.

PRInCIPAIs CLIEnTEs
Os principais clientes da empresa são a Volkswa-

gen Automóveis, Scania, Mercedes Benz, MAN Latin 
América, Makro, SOS Mata Atlântica, Projeto Cies, Se-
nai/Senac/Sesi, Centro Paula Souza, Valtra Tratores, 
Sindipan, prefeituras e governos estaduais e federal.

Alcides Braga e Flavio Santilli são sócios diretores da Truckvan
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O Grupo Fleury iniciou em novembro de 2011 um projeto que começou a apresentar resultados 

em janeiro de 2012, quando entrou em operação um novo sistema informatizado de manutenção 

predial, para apoio às instalações em todas as unidades do grupo no Brasil, com controles 

abrangentes de custos da operação e do desempenho de terceiros. Ampliações encontram-se 

em andamento, utilizando o mesmo software para atendimento à área de Patrimônio e Gestão de 

Projetos, além da integração em tempo real com o Building Management System (BMS). 

Outra novidade será o uso da ferramenta de mo-
bilidade; smartphones tornarão as operações mais 
confiáveis e ágeis, além de contribuir com o meio 
ambiente com a extinção do uso de papel. Tudo isso 
com o uso de uma ferramenta operacional avançada 
e integrada on-line com o sistema, e acompanhada 
por instrumentos de gestão visual e analítica, proces-
sos modernos e eficientes, e a mais alta confiabilida-
de operacional. 

O software apresenta total aderência a padrões in-
ternacionais, como a norma CFR-21 do Federal Drug 
Administration (FDA) e EN-9100, para segurança 
operacional nos processos.

InTRODuçãO
A crescente competitividade do mercado atual leva 

as empresas à busca pela redução de custo de seus 
processos e ao mesmo tempo pelo aumento da 
qualidade de seus produtos e serviços, mantendo 

sIsTEmA DE gEsTãO 
InTEgRADA DE mAnuTEnçãO

gRuPO fLEuRy

José Carlos navarro Júnior 
Marcelo Hitoshi nakamura 
Clóvis Giacomozzi Porto 
Afonso Gomes Bezerra
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um alto nível de confiabilidade. A NBR 5674 
“Manutenção de edificações – Procedimen-
to”, com o objetivo de fixar procedimentos de 
orientação para a organização de um sistema 
de manutenção de edificações, foi um mar-
co para a implementação de ações voltadas à 
manutenção predial. 

De acordo com essa norma, a manuten-
ção predial é um conjunto de atividades a 
serem realizadas para conservar ou recupe-
rar a capacidade funcional da edificação e 
de suas partes constituintes, visando aten-
der às necessidades e à segurança dos seus 
usuários. Além disso, a manutenção predial 
visa prolongar a vida útil da edificação, ga-
rantindo a disponibilidade dos equipamentos 
de infraestrutura, evitando o elevado custo 
social causado pelo maior tempo de indis-
ponibilidade de seu uso devido a deficiências em 
sua gerência e manutenção. Reduzir custos com 
manutenção corretiva bem como proporcionar 
serviços de alta qualidade também são focos da 
Manutenção.

No início de 2011, havia no Grupo Fleury apenas o 
controle de demanda de atendimentos de manuten-
ção corretiva baseado em um software que possibi-
litava o registro e tratativa de solicitações, mas sem a 
possibilidade de uma gestão efetiva de manutenção. 
Diante dessa realidade, o Grupo Fleury, representado 
pelo Planejamento e Controle da Engenharia (PCE), 
percebeu a necessidade de melhorar a gestão e a 
manutenção das Sedes Técnicas, Administrativas e 
Unidades de Atendimento das marcas do grupo, vi-
sando garantir o pleno funcionamento dessas edifi-
cações, assim como tornar mais eficiente o acompa-
nhamento dos contratos de prestação dos serviços 
de manutenção.

Para atender às necessidades de melhorias da ges-
tão, optou-se por implantar um Sistema de Gestão 
Integrada de Manutenção que agregasse o contro-
le de processos e eventos, além de dispor gráficos 
baseados em indicadores com visualização dinâmica 
e/ou on-line, notificações de eventos baseados em 
critérios personalizáveis e prover soluções para pes-

quisa de satisfação dos 
serviços prestados pela 
área com o intuito de 
obter um feedback para 
avaliação de qualidade e 
melhoria contínua.

O sIsTEmA
Segundo Souza (2009), 

o uso de um software 
adequado proporciona 
uma melhoria significa-
tiva nas sistemáticas de 
administração dos depar-
tamentos. Não poderia 
ser diferente no setor de 
manutenção, com o sof-
tware podendo analisar 

os serviços executados, fazer levantamentos estatís-
ticos e avaliar o desempenho do setor de manuten-
ção como um todo.

O sistema selecionado é uma Plataforma Opera-
cional de Gerenciamento de Manutenção, robusto 
e flexível, com linguagem e fluxos personalizáveis 
diante das necessidades identificadas. Além da Ges-
tão de Manutenção, é possível fazer gestão de Mão 
de Obra, Custos e Ativos.

O sistema pode ser utilizado via WebClient de 
qualquer localidade, desde que haja acesso à inter-
net, sem a necessidade da instalação em um compu-
tador local. Isso facilita a mobilidade dos usuários, já 
que eles não ficam presos a uma estação de trabalho 
específica.

O banco de dados é baseado em Structured Query 
Language (SQL),  uma linguagem de consulta estru-
turada considerada padrão nos dias atuais. Essa es-
truturação de dados baseada em tabelas facilita todo 
tipo de consulta ao histórico de registros.

PARAmETRIZAçãO
Devido ao grande número de ativos, a permissão 

de acesso aos dados foi estruturada em Unidades de 
Negócio. Assim, com a parametrização de perfis de 
usuários, cada grupo de solução consegue visuali-

A crescente 
competitividade 
do mercado atual 
leva as empresas 
à busca pela 
redução de custo 
de seus processos 
e ao mesmo tempo 
pelo aumento 
da qualidade de 
seus produtos e 
serviços
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zar e alterar dados (ordens de serviço, características 
técnicas) conforme a praça de atuação, facilitando a 
gestão e melhorando o agrupamento de dados.

Por meio dos perfis de usuários, são definidos os 
acessos e as permissões nas telas dos programas, as-
sim como a visualização, criação, alteração e exclu-
são de registros, além de definição de menus perso-
nalizados para facilitar a navegabilidade do sistema.

fLuXO DE DEmAnDA
As solicitações são abertas ligando-se para um ra-

mal ou 0800 (dependendo da localidade). As chama-
das são capturadas por uma central de serviços, que 
registra a demanda no sistema para que haja uma 
tratativa. Toda solicitação é classificada pela especia-
lidade e pelo serviço, sendo definidos Service Level 
Agreement (SLAs) de atendimento e criticidade.

As solicitações de serviço podem ser efetuadas 
também por meio de um link que dá acesso ao sis-
tema de gestão da manutenção, disponibilizado no 
Portal Corporativo do Grupo, onde o próprio solici-
tante, desde que tenha um treinamento prévio, regis-
tra sua solicitação.

A solicitação é avaliada e convertida em ordem de 
serviço, na qual são dadas as devidas tratativas para 
sua solução. A visualização dessa pendência pode ser 
efetuada com facilidade pela Tela de Consulta de OSs 
em Curso, onde há sinalizadores quanto ao prazo de 
atendimento dessas OSs.

nOTIfICAçÕEs
Com o intuito de melho-

rar o tempo de resposta, o 
sistema dispõe de uma ca-
deia de notificações que 
podem ser predefinidas 
baseando-se em ações de 
modificação do banco de 
dados. Essas notificações 
podem ser enviadas tanto 
por e-mail quando via SMS e 
são configuradas conforme 
parametrização da Tabela 1.

Uma das grandes van-
tagens é o rápido aciona-

mento da equipe do Grupo de Solução responsável, 
evitando-se assim maiores danos e perda de receita 
quando se trata de demanda relacionada a equipa-
mentos críticos. Outra vantagem é o acompanha-
mento da solicitação pelo solicitante, que é infor-
mado por e-mail sobre o histórico e o andamento 
a cada modificação dos dados da ordem de serviço.

PEsquIsA DE sATIsfAçãO
Uma das ferramentas de maior importância e re-

sultados para a área de manutenção é a melhoria 
contínua em seus processos. Este sistema de avalia-
ção é fundamentado de maneira a que cada solici-
tante possa preencher uma pesquisa de satisfação. 
O solicitante pode não só efetuar um feedback sobre 
sua solicitação como pode recusar o término de um 
serviço em algumas situações.

Com a recusa, a ordem de serviço é reaberta auto-
maticamente, voltando ao início do fluxo de execu-
ção, para receber nova avaliação e emitir alertas aos 
envolvidos para que as devidas ações sejam tomadas.

Esse sistema possibilita avaliar o desempenho no 
atendimento de cada solicitação. O solicitante pode 
atribuir uma nota ao atendimento e efetuar críticas e 
sugestões. Essas informações são analisadas por uma 
célula do PCE chamada Ombudsman. Um profissio-
nal recebe as críticas, sugestões, reclamações e atua 
de modo imparcial para que os feedbacks cheguem 
ao conhecimento dos gestores de manutenção. Pos-

FIGURA 1

FlUxo de ATendiMenTo de SoliCiTAçõeS
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teriormente, ele apresenta os resultados ao solicitan-
te do serviço, estabelecendo assim o tão importante 
fluxo de melhoria contínua.

gEsTãO DE mAnuTEnçãO PREvEnTIvA
Para estender o tempo de vida útil dos equipamen-

tos, foi implantado o módulo de Gestão de Plano de 
Manutenção Preventiva. Baseado em informações 
dos manuais dos próprios fabricantes, foram defini-
dos planos de manutenção preventiva de maneira a 
que fosse reduzida a frequência de falhas.

Roteiros com tarefas para cada classe de equipa-
mentos são parametrizados com suas respectivas 
periodicidades. Para cada atuação de cada equipa-
mento é gerada uma ordem de serviço. A visualiza-
ção do mapa de preventiva é de fácil entendimento.

PAInéIs DE gEsTãO à vIsTA
Para obter o gerenciamento dos equipamentos 

e instalações da empresa, estabelecer metas para o 
departamento, monitorar os planos de manutenção 
e avaliar o resultado do trabalho do departamento de 
manutenção, devemos utilizar itens de controle, grá-
ficos e indicadores.

Visando facilitar a tomada de decisão diante do 
desempenho da área e melhorar a gestão sobre os 
indicadores, foram desenvolvidos painéis de gestão 
à vista e Dashboards que revelam o cenário da área 
em tempo real.

Esses indicadores foram definidos de maneira a 
tornar as decisões mais eficientes e assertivas quan-
do há a necessidade de uma atuação ágil e precisa.

AnÁLIsE DE DEsEmPEnHO
O sistema dispõe do Módulo de Análises, no qual 

indicadores como MTBF, Tempo de Parada, Custo de 
Mão de Obra, Frequência de Falhas e Backlog, entre 
outros, são extraídos diretamente do sistema, geran-
do uma grande eficiência em análises de desempe-
nho e facilitando a gestão e atuação sobre o cenário 
atual da área.

A redistribuição de recursos para atuação sobre as 
especialidades mais críticas se torna fácil com uma 
visualização rápida da distribuição de pendências por 
praça assim como uma análise de tempo de atendi-
mento por solicitação.

sIsTEmA mObILE
Visando melhorar a operação, foi desenvolvido um 

módulo para tratativa de ordens de serviço que pode 
ser operado em celulares smartphones e tablets que 
utilizem o sistema Android. Considerando o público-
-alvo, esse módulo foi desenvolvido para que seja de 
utilização simples e fácil entendimento.

Um dos maiores benefícios obtidos foi a melhoria 
da logística de atendimento das equipes móveis, com 
a redução do tempo do primeiro atendimento, tendo 
em vista não haver mais a necessidade de se dirigir 

Grupo fleury       sAúDE

TABELA 1

ConFiGURAção de noTiFiCAçõeS

Evento Solicitante

Responsável

Grupo de 

solução

Coordenador

responsável
Gerente Ombudsman

Criação de oS x

em execução x

Conclusão x

Cancelamento x

Avaliação péssima x x x x

Avaliação ruim x x x

Reabertura x x x x
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a um posto de trabalho para imprimir uma ordem 
de serviço e seguir com o atendimento. O acesso 
a esses dados assim como sua alteração e tratativa 
podem ser efetuados de qualquer local via sinal 3G 
do próprio smartphone, desse que tenha o aplicati-
vo instalado. Os apontamentos técnico e de Defeito 
Causa e Ação (DCA) também podem ser registrados 
logo após o atendimento, facilitando a coleta de da-
dos para análises posteriores.

Outro grande benefício é a redução no consumo 
de papel, devido a não haver necessidade de impres-
são das ordens de serviço para a atuação, o que con-
tribui  com o meio ambiente.

COnCLusãO
A implantação de um sistema de gestão de ma-

nutenção adequado proporciona grandes benefícios 
para a área de manutenção e possibilita a melhoria da  
qualidade de atendimento dos serviços, maior agili-
dade e aumento da mantenabilidade e confiabilidade 
dos equipamentos e instalações.

Com a implementação de um novo sistema de 

gestão integrada de manutenção no Grupo Fleury, 
notou-se uma redução significativa no tempo de 
atendimento das solicitações de serviço, assim como 
viabilizou-se a implantação de uma metodologia 
efetiva de gestão de manutenção visando à evolução 
da área como um todo e tornando-se uma poderosa 
ferramenta para o desenvolvimento do planejamento 
estratégico do Grupo.

O aumento da disponibilidade de equipamentos 
críticos e uma correta gestão de chamados de servi-
ços para esses tipos de equipamentos e instalações 
é o que acaba viabilizando a aplicação do sistema 
de gerenciamento. A redução do backlog de ma-
nutenção e posteriormente um controle desse in-
dicador também são uma amostra da efetividade do 
sistema.

Uma avaliação constante da atuação da manu-
tenção, com feedbacks dos solicitantes dos serviços, 
que são os clientes da área de manutenção, possibi-
lita estabelecer processos de melhoria contínua que 
elevam o nível de prestação dos serviços e geram sa-
tisfação e qualidade aos serviços prestados.

Este case foi premiado no 28º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos, realizado em 2013.

José Carlos navarro Júnior é Coordenador de Planejamento e Controle de Engenharia.
Marcelo Hitoshi nakamura é Analista de Planejamento de Manutenção.
Clóvis Giacomozzi Porto é Gerente Corporativo de Manutenção e Facilities.
Afonso Gomes Bezerra é Analista de Planejamento de Manutenção.
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A Mina de Juruti inaugurou sua operação em setembro de 2009, com uma meta de produção 

anual traçada em 2,6 MTPA (Milhões de Toneladas por Ano). Devido à estratégia operacional da 

Alcoa, a meta de produção veio aumentando gradativamente ao longo dos anos e desde o start 

up até 2013 houve um aumento de aproximadamente 70%. 

Para garantir as metas de operação e manuten-
ção a baixo custo, fez-se necessário traçar novas 
estratégias de produção, revisar planos de manu-
tenção, implantar ferramentas de qualidade como 
Kaizen, Total Productive Maintenance (TPM), Daily 
Management System (DMS) e um sistema de gestão 
com foco em Excelência em Confiabilidade. 

Esse trabalho consiste na etapa de revisão da es-
tratégia de manutenção do processo de Beneficia-
mento da bauxita, do cronograma anual de manu-
tenção, dos planos de manutenção com o uso da 
ferramenta Kaizen e implantação da Manutenção 
Autônoma (um dos pilares do TPM), a fim de garantir 
a Disponibilidade Operacional (DO) do sistema para 
o cumprimento das metas de produção. 

Desde o desenvolvimento do trabalho, já se no-
tam melhorias nos indicadores de manutenção e 
operação, resultando numa melhor confiabilidade 
do sistema. O objetivo foi alcançar em 2013 um au-
mento de 3% na Disponibilidade Física (DF) do Be-
neficiamento, em relação aos dois anos anteriores, 

REvIsãO DA EsTRATégIA 
E PLAnOs DE mAnuTEnçãO

ALCOA

danilo Henrique Costa e Silva  
dalrimar Bentes dos Santos 
Tharcila Rodrigues Peixoto 
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ter uma maior confiabilidade no sistema, produ-
ção mais estável e, consequentemente, o cumpri-
mento da meta anual de produção, de forma a ga-
rantir a integridade física dos ativos e funcionários. 

InTRODuçãO 
A Alcoa, líder global na produção de alumínio 

primário e alumínio transformado, assim como a 
maior mineradora de bauxita e refinadora de alu-
mina do mundo, iniciou a construção do projeto 
“Mina de Juruti” em 2006, e em setembro de 2009 
teve-se o primeiro embarque de produto. A Es-
trutura Analítica de Projeto (EAP) está subdividida 
em quatro principais áreas produtivas: Extração, 
Beneficiamento, Ferrovia e Porto. 

Ainda em período pré-operacional fez-se o Pla-
nejamento Estratégico da Manutenção, definindo 
a visão, a missão e uma política de manutenção, 
suportada pelo Manual de Gestão de Ativos e Pla-
nos de Manutenção (PMs). Esses planos têm como 
principal objetivo garantir a confiabilidade e dis-
ponibilidade física de todos os sistemas produti-
vos, bem como minimizar custos de manutenção, 
respeitando os valores de qualidade e segurança 
da companhia. 

A base para a elaboração dos PMs foram os ma-
nuais dos fabricantes e as Failure Mode and Effect 
Analysis (FMEAs), elaborados pela Engenharia para 
os equipamentos críticos (segundo os critérios de 
criticidade Alcoa). Para se atingir a meta de produ-
ção de 2013 e os indicadores de manutenção, fez-
-se necessário uma revisão na estratégia de ma-
nutenção, tendo em vista que a produção anual 
aumentou em aproximadamente 70% em relação à 
produção inicial. 

gEsTãO DE ATIvOs E 
EsTRATégIA DE mAnuTEnçãO 
Segundo a padronização inglesa BSI-PAS 55, Ges-

tão de Ativos são “atividades e práticas sistemáticas e 
coordenadas por meio das quais uma organização ge-
rencia de maneira sustentável e ótima seus ativos e/ou 
sistemas de ativos, seu desempenho associado, riscos 
e custos durante seus ciclos de vida, com a finalidade 

de alcançar seu pla-
no estratégico orga-
nizacional”.  Para ter 
sucesso na Gestão de 
Ativos, é fundamen-
tal o desenvolvimen-
to de uma estratégia 
de manutenção bem 
definida, suportando 
o planejamento es-
tratégico da Unidade 
com base nos valores 
da companhia e visão 
e missão do departa-
mento de Engenharia 
& Manutenção.  

Para exercer papel 
estratégico, a Manu-
tenção precisa estar 
voltada para os re-
sultados empresa-
riais da organização. 
“É preciso, sobre-
tudo, deixar de ser 
apenas eficiente para 

se tornar eficaz; ou seja, não basta, apenas, reparar o 
equipamento ou a instalação tão rápido quanto pos-
sível, mas é preciso, principalmente, manter a função 
do equipamento disponível para a operação, redu-
zindo a probabilidade de uma parada de produção 
não planejada” (Kardec & Nascif 2012). 

Para a meta de produção de 4,3 MTPA, tem-se na 
área do Beneficiamento (subdividida nos sistemas 
de “Britagem” e “Lavagem e Classificação”, também 
denominada como “Lavagem”) o maior gargalo pro-
dutivo por limitações de capacidades de equipa-
mentos, especificamente no processo de Lavagem. 

Na estratégia, definem-se a política de manuten-
ção, regras de trabalhos, sequência da manutenção 
planejada, prioridades e tipo de manutenção apli-
cada com base na criticidade do ativo. Fatores que 
influenciaram na revisão da estratégia de manuten-
ção: necessidades de produção, condição atual de 
mercado (competitividade), recursos internos, es-

Fatores que 
influenciaram 
na revisão da 
estratégia de 
manutenção: 
necessidades de 
produção, condição 
atual de mercado 
(competitividade), 
recursos 
internos, estado 
das instalações 
(quebras 
prematuras) e 
melhoria nos 
indicadores de 
desempenho
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tado das instalações (quebras prematuras) e 
melhoria nos indicadores de desempenho. 

CROnOgRAmAs DE PARADAs 
Versus mETAs DE PRODuçãO 
O desenvolvimento dessa estratégia con-

tou com a revisão do cronograma de parada 
de manutenção. Fez-se um levantamento do 
histórico de falhas de 2011 e 2012 e do his-
tórico de paradas e quantidade de recursos 
(mecânicos e eletricistas) disponíveis por 
área. Analisou-se o sistema, em forma de dia-
gramas de blocos, para definir a melhor forma 
de paradas para preventivas e inspeções. 

Após estudos, definiu-se um calendário de 
manutenção, incluindo uma grande parada 
para execução de manutenções longas, como 
substituição de peneiras e reparos em chutes e tubu-
lações, evitando assim paradas em datas comemo-
rativas (Natal e Ano Novo, períodos de maior vulne-
rabilidade para incidentes e retrabalhos). Com essa 
definição, torna-se possível um melhor planejamen-
to das paradas, contratação antecipada de recursos, 
maior assertividade no orçamento e maior segurança 
na execução das tarefas. 

Junto à estratégia de manutenção, revisou-se 
também a estratégia de produção, fazendo uma 
análise da capacidade nominal dos equipamentos 
inseridos em cada sistema e redefinindo a taxa pro-
dutiva horária, a fim de se trabalhar na capacidade 
nominal (segundo especificações dos fabricantes), 
garantindo um melhor desempenho dos equipa-
mentos. Fez-se também um estudo dos indicadores 
de Disponibilidade Física (DF) e Taxa de Utilização 
(UT) dos dois últimos anos, aliados à meta de produ-
ção anual, definindo então as metas dos indicadores 
para 2013. Contudo, consolidou-se o cronograma 
de paradas preventivas, baseado na estratégia de 
manutenção, capacidade produtiva do sistema e 
metas de produção mensal e anual. 

REvIsãO DOs PLAnOs 
DE mAnuTEnçãO – kAIZEn 
Existem cadastrados, no sistema informatiza-

do para planejamento e 
controle da manutenção 
da Alcoa (eAM – Enter-
prise Asset Manage-
ment), todos os planos 
de manutenção dos ati-
vos de Juruti. Os PMs fo-
ram elaborados ainda em 
período pré-operacional, 
com base na estraté-
gia de produção para o 
start-up. 

Para a elaboração dos 
planos iniciais foram uti-
lizados os manuais dos 
fabricantes e as Failure 
Mode and Effect Analysis 

(FMEAs), elaborados pela Engenharia para os equi-
pamentos críticos. 

“A Análise de Modos de Falhas e Efeitos (Failure 
Mode and Effect Analysis – FMEA) é uma técnica 
indutiva, estruturada e lógica para identificar e/ou 
antecipar a(s) causa(s) e efeitos de cada modo de fa-
lha de um sistema ou produto. A análise resulta em 
ações corretivas, classificadas de acordo com sua 
criticidade, para eliminar ou compensar os modos 
de falhas e seus efeitos.” (Lafraia, 2008). Utilizou-
-se a FMEA para mapear falhas potencias e ações 
preventivas para o plano de manutenção dos ativos 
críticos, totalizados em 494. 

Além da planilha de FMEA, o Plano de Manuten-
ção contém outras 20 planilhas, dentre elas as Tare-
fas de Preventiva, Tarefas de Preditiva, EAP, Política 
de Manutenção, Dados Técnicos e Check List. 

Para a revisão dos PMs, utilizou-se a metodolo-
gia Kaizen. A palavra Kaizen é de origem Japone-
sa e significa “mudar para melhor”. Segundo Imai 
(1994), “Kaizen significa pequenos melhoramentos, 
como resultado dos esforços contínuos”, e não me-
lhoramentos drásticos, resultantes de altos investi-
mentos. Foram cinco dias de trabalhos dedicados 
à revisão dos planos de manutenção do sistema 
de Britagem (área piloto), onde se reuniram espe-
cialistas das áreas de Alcoa Business System (ABS), 

Junto à estratégia 
de manutenção, 
revisou-se também 
a estratégia de 
produção, fazendo 
uma análise 
da capacidade 
nominal dos 
equipamentos 
inseridos em cada 
sistema
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Environment, Health and Safety (EHS), Elétrica, En-
genharia, Mecânica e Operação para tratar de todos 
os ativos do sistema, obtendo-se também um bom 
nivelamento técnico. 

A proposta do trabalho se deu nos seguintes pon-
tos: 

> Revisar os principais tópicos dos Planos de Ma-
nutenção: Folha de Rosto, Dados Técnicos, FMEA, 
Planos de Inspeção, Planos de Preventiva, Planos de 
Preditiva, Manutenção Autônoma e Itens Sobressa-
lentes; 

> Otimizar o tempo de paradas preventivas; 
> Identificar atividades que não são contempla-

das nos planos atuais, necessidade de elaboração 
de novos planos, sobressalentes necessários e me-

lhorar a descrição dos sobressalentes cadastrados; 
> Definir inspeções que podem ser realizadas por 

Operadores, com a implantação da Manutenção 
Autônoma; 

> Identificar atividades que não têm Instrução In-
tegrada de Trabalho (ITI); 

> Fazer análise de risco das atividades (EHS); 
> Identificar melhorias no processo de execução 

dos Planos de Manutenção e otimizar recurso; 
> Revisar política de manutenção, criticidade dos 

equipamentos e job package (pacote de trabalho 
incluindo todos os recursos para a execução da ta-
refa); 

> Otimização de Hora Homem (HH) na inspeção 
e preventivas; 

Segunda-feira (8/10/2012) Terça-feira (9/10/2012) Quarta-feira (10/10/2012) Quinta-feira (11/10/2012)

8h Abertura

Revisão de planos da 
moega e alimentador de 
sapatas (QUAliTATiVo – 
foco nas estrelas)

ddS dinâmico ConTinUAção: 
planos do britador 
primário e secundário 
(QUAnTiTATiVo)

ConTinUAção: planos do 
britador

9h Apresentação do kaizen 
da Britagem (danilo) e 
treinamento em kaizen 
(Raquel)

Coffee break Coffee break Coffee break

10h
Revisão de planos e 
alimentador de sapatas 
(qualitativamente – foco 
nas tarefas)

ConTinUAção: planos 
do britador primário e 
secundário (QUAliTATiVo)

ConTinUAção: 
planos do britador 
primário e secundário 
(QUAnTiTATiVo)

11h

12h
organizar sala 
para trabalho

13h Almoço Almoço Almoço Almoço

14h Revisão de FMeA de 
equipamentos críticos Revisão de planos da 

moega e alimentador de 
sapatas (QUAnTiTATiVo) 
– foco no tempo de 
execução e periodicidade)

ConTinUAção: planos 
do britador primário e 
secundário (QUAliTATiVo)

Revisão do 
trabalho realizado

15h

16h Coffee break

17h
Revisão de FMeA de 
equipamentos críticos

Conclusão e fechamento

FIGURA 1

AGendA de ATiVidAdeS do kAiZen de ReViSão de PlAnoS de MAnUTenção
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> Implantar a Manutenção Autônoma com inspe-
ções feitas por operadores; 

> Melhorar os indicadores de desempenho da 
manutenção – Key Performance Indicator (KPIs); 

> Integrar os planos de Mecânica, Elétrica, Instru-
mentação e Automação em um único documento, 
por equipamento. 

REsuLTADOs 
Os resultados alcançados e medidos até o pre-

sente momento foram: 
> Redução de 20% e melhor distribuição do HH 

utilizado em manutenção; 
> Aumento de 0,75% na média da DF do Sistema 

de Lavagem (processo gargalo do Beneficiamento) 
referente aos meses de fevereiro, março e abril de 
2013, em comparação à média do mesmo período 
de 2011 e 2012 (excluiu-se o mês de janeiro devido 
às grandes paradas ocorridas no fim de ano); 

> Aumento de 2,5% na UT do sistema de Lava-
gem, referente aos meses de fevereiro a abril de 
2013, em comparação à média do mesmo período 
do ano anterior; 

> Aumento no número do KPI 1 (cumprimento do 
plano de preventiva), de 88% para 90% e redução do 
KPI 7 (taxa de utilização de recursos na manuten-
ção não programada – corretivas), de 17% para 15% 
(considerando a média dos quatro últimos meses de 
2012 e os quatro primeiros meses de 2013); 

> Melhoria na programação de grandes paradas 
(com a data definida no início do ano já se iniciou a 
programação de atividades); 

> Maior desempenho da equipe e segurança na 
execução de tarefas; 

> Implantada a inspeção autônoma, realizada por 
operadores treinados, reduzindo assim o HH da ma-
nutenção em inspeções e agregando valor às inspe-
ções do operador; 

> Melhor performance e confiabilidade dos equi-
pamentos, trabalhando dentro da capacidade nomi-
nal; 

> Redução de custos com limpeza industrial e au-
mento do moral da equipe de área. 

COnCLusãO E TRAbALHOs fuTuROs 
A interação, o comprometimento e a experiên-

cia das equipes de Engenharia, Manutenção, Ope-
ração, ABS e EHS envolvidas diretamente nos es-
tudos apresentados foram os principais fatores de 
sucesso desse projeto, proporcionando os ganhos 
citados ao longo do trabalho e uma operação mais 
equilibrada. Até a data presente, a meta de produ-
ção diária e mensal vem sendo cumprida conforme 
programação do cronograma anual de produção. 

Apesar dos ganhos alcançados, tem-se um gran-
de trabalho a ser realizado ao longo do ano, como a 
implantação da inspeção autônoma em outras áreas 
produtivas, revisão de todos os planos de manuten-

Antes HH Depois HH

Preditiva 235 Preditiva 96

Preventiva 777 Preventiva 680

inspeção Sensitiva 0 inspeção Sensitiva 31

inspeção Autônoma 0 inspeção Autônoma 128

TOTAL 1.012 TOTAL 807

FIGURA 2

RelAção de HoRA HoMeM do SiSTeMA de BRiTAGeM, AnTeS e dePoiS dA ReViSão dA 
eSTRATÉGiA de MAnUTenção
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ção (até o momento foram revisados os planos do 
sistema de Britagem e alguns equipamentos críticos 
do sistema de Lavagem e Classificação), planeja-
mento detalhado das atividades da grande parada, 

revisão de itens sobressalentes críticos (como parte 
da estratégia de manutenção) e implantação do Re-
liability Centered Maintenance (RCM) com o uso do 
software de confiabilidade AWB.
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A ArcelorMittal Tubarão deu início em 2006 ao Programa Novos Caminhos, uma iniciativa 

da empresa em parceria com o poder público. Por intermédio de convênios de cooperação 

socioambiental, o programa objetiva contribuir para a melhoria da mobilidade urbana e rural na 

região da Grande Vitória por meio da aplicação monitorada dos produtos Revsol e Revsol Plus 

como revestimento primário em vias urbanas e estradas rurais vicinais sem pavimentação. 

Os produtos são fornecidos sem custo para as 
municipalidades, que contam ainda com a elabora-
ção de projeto básico, treinamento e monitoramen-
to das aplicações pela empresa. Em contrapartida, 
as prefeituras e demais órgãos governamentais são 
responsáveis pelo transporte e aplicação do mate-
rial, definindo em conjunto com as comunidades 
beneficiadas as prioridades de vias a serem atendi-
das pelo programa.

A aplicação da ferramenta de Análise de SWOT – 
Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportu-
nidades (Opportunities) e Ameaças (Threats) no pro-
cesso de planejamento representou um impulso para 
a mudança cultural da organização na abordagem 
de seus resíduos industriais. O método do programa 
leva em conta pesquisa e desenvolvimento (P&D), 
normalização, patente, treinamento para manuseio e 
aplicação, controle de qualidade, assistência técnica 
ao cliente, monitoramento após aplicação, marke-
ting e avaliação dos aspectos relacionados ao risco 
ao meio ambiente e à saúde humana.

Os PRODuTOs 
Desenvolvidos à base de escória de aciaria, um 

sOLuçÕEs susTEnTÁvEIs 
PARA A mELHORIA DA mObILIDADE 

ARCELORmITTAL TubARãO

João Bosco Reis da Silva 
Vera lucia Bernabé
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subproduto do processo de produção do aço 
que no passado não tinha valor comercial e 
era tratado com resíduo sólido, têm demons-
trado vantagens técnicas e ambientais diante 
dos agregados naturais, como por exemplo, o 
desgaste reduzido devido à baixa abrasão Los 
Angeles, a capacidade de concrecionamento 
na presença de água, a preservação de re-
cursos naturais (agregado pétreo e saibro), o 
menor consumo de energia e o melhor rendi-
mento/durabilidade por quilômetro aplicado.

Durante a fase do processo siderúrgico de 
transformação do ferro-gusa líquido em aço, 
que ocorre em equipamentos denominados 
convertedores, é gerado intencionalmente 
um resíduo denominado escória de aciaria, 
que contém impurezas não desejadas ao aço 
que está sendo produzido. A geração da escória de  
aciaria dá-se na forma liquida a aproximadamente 
1.400 C0.

O processo desenvolvido pela empresa consiste 
no transporte do material para um pátio apropriado, 
constituído de baias individuais e dotado de sistema 
de aspersão de água, no qual o material é resfriado 
a água/ar. Após a fase de resfriamento, o material é 
encaminhado à planta de beneficiamento para se-
paração do material metálico e separação granulo-
métrica. 

O material metálico retorna ao processo de pro-
dução de aço e o material remanescente é britado 
e separado em três frações granulométricas por in-
termédio de um sistema de peneiras (0 a 19mm; 19 
a 32mm; e 32 a 75mm), sendo denominado Revsol. 
O revestimento primário utiliza em sua maior parte 
a fração de 0 a 19mm. As demais frações podem ser 
aplicadas, dependendo da necessidade de projeto.

Em locais onde não é possível a escarificação do 
solo, ou onde a quantidade de argila natural pre-
sente não é suficiente para permitir a boa adesão 
do produto, recomenda-se a mistura prévia com 
argila em pátio apropriado e posterior aplicação 
em campo.

O Revsol Plus foi desenvolvido durante os anos de 
2011 e 2012 por meio de testes de diferentes mis-

turas do Revsol com 
o agregado oriundo 
do processo de des-
sulfuração de gusa 
denominado “Esta-
ção de Dessulfuração 
na Panela de Gusa 
– Processo KR”. Esse 
processo consiste em 
um equipamento para 
a redução do teor de 
enxofre no gusa em 
média de 450 ppm 
para até 10 ppm, na 
panela, por meio da 
injeção de uma mis-
tura dessulfurante (fi-

nos de cal com fluorita e finos de cal com borra de 
alumínio) por meio de uma agitação mecânica. 

Como consequência desse processo, é gerado 
um agregado denominado escória KR. A mistura do 
Revsol com a escória KR na proporção 50-50% foi 
aquela que proporcionou melhores resultados téc-
nicos de compactação, expansão e resistência ao re-
vestimento primário. O revestimento primário à base 
de Revsol Plus utiliza a fração 0 a 19mm, podendo ser 
combinado com outras frações maiores de Revsol, 
caso seja necessário e especificado em projeto.

DEsEnvOLvImEnTO DO PROgRAmA
O Programa Novos Caminhos foi desenvolvido 

em 2005 e 2006, conjuntamente com a pesquisa 
e o desenvolvimento do produto Revsol. Dentro  
da política de melhoria contínua da empresa, em 
de 2011 e 2012 foi desenvolvido um novo produ-
to, denominado Revsol Plus. Apresentamos a seguir,  
de forma cronológica, as fases de desenvolvimento 
do case.

PESqUISA

Novembro/2004 a fevereiro/2005 
Execução de pesquisa de análise de risco am-

biental e à saúde humana sobre o manuseio e apli-
cação do Revsol.

A aplicação da 
ferramenta de 
Análise de SWOT 
no processo de 
planejamento 
representou um 
impulso para a 
mudança cultural 
da organização na 
abordagem de seus 
resíduos industriais
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PLANEJAmENTO

Dezembro/2005 
Elaboração de Análise de SWOT sobre o processo 

de gestão dos resíduos de escória de aciaria e do 
processo de doação para prefeituras.

Janeiro a maio/2006 
Elaboração de minuta de Convênio de Coopera-

ção Socioambiental com apoio da área jurídica.

Janeiro a fevereiro /2006 
Elaboração de minuta de manual técnico voltado 

aos critérios de aplicação do material.

Janeiro a junho/2006 
Criação de marca, manual de aplicação da marca, 

elaboração da patente, registro no INPI, campanha 
de divulgação e vídeo institucional.

PILOTO

Janeiro a março/2006 
Execução de trechos experimentais em áreas in-

ternas da empresa.

ImPLANTAÇÃO

5/4/2006 
Realização de seminário técnico com as partes 

interessadas para o lançamento do programa.

Maio/2006 
Elaboração dos convênios socioambientais com 

as prefeituras.

Maio/2006 até a presente data 
Realização de treinamento com pessoal técnico 

de prefeituras responsáveis pela aplicação.

Setembro/2006 
Início da aplicação do Revsol nos municípios da 

região da Grande Vitória.

AFERIÇÃO

Setembro 2006 até a presente data 
Execução de monitoramento técnico das aplicações. 

2011 e 2012 
Execução de monitoramento ambiental de apli-

cações em campo.

Abril/2012 
Realização de seminário técnico com as prefei-

turas parceiras do programa Novos Caminhos para 
compartilhamento de experiências e balanço das 
atividades desenvolvidas.

CONTINUIDADE

2011 e 2012 
Desenvolvimento de novo produto denominado 

Revsol Plus, incluindo pesquisa, definição de crité-
rios de controle de qualidade, estudos de análise de 
risco ao meio ambiente e saúde humana e patente.

Março/2012 
Elaboração de Estudos de Análise de risco à saúde 

humana e meio ambiente para o produto Revsol Plus.

2012 
Execução de novos trechos experimentais inter-

nos e externos com monitoramento técnico e am-
biental para o produto Revsol Plus.

Jan a abril/2013 
Elaboração de Ficha de Informação de Segurança 

de Produto Químico (FISPQ).

Abril/2013 
Elaboração de vídeo institucional para comemo-

rar a marca de 1 milhão de toneladas aplicadas de 
Revsol e Revsol Plus.

Maio/2013 
Realização de seminário de coprodutos para di-

vulgação das ações empreendidas pela empresa 
junto às partes interessadas e compartilhamento de 
boas práticas.

2014 
Continuidade da avaliação do monitoramento 

técnico e ambiental.
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APLICAçÕEs
O Programa Novos Caminhos e os pro-

dutos desenvolvidos abrangem as seguintes 
aplicações em:

VIAS URBANAS

O Revsol e o Revsol Plus podem ser aplicados 
em locais onde há moradias. Em áreas de grande 
circulação de pessoas, como escolas, hospitais e 
praças, pode-se utilizar um sistema de tratamen-
to antipó, com o objetivo de minimizar a geração 
de poeira pelo tráfego de veículos.

PÁTIOS DE ESTACIONAmENTO

O Revsol e o Revsol Plus podem, inclusive, 
ser aplicados em todas as camadas, tanto nas 
inferiores como na final.

PÁTIOS PARA DEPóSITO

O Revsol e o Revsol Plus são recomenda-
dos para aplicações em pátios de depósito.

VIAS OU LOCAIS COm ACúmULO DE ÁGUA ELEVADO

O produto Revsol é recomendado para locais 
com possibilidade de acúmulo de águas pluviais 
provocado por elevação do nível de água em pon-
tos baixos de ruas e em bairros onde não existe pa-
vimentação, permitindo o tráfego de veículos em 
condição climatológica adversa.

ESTRADAS RURAIS

A aplicação de Revsol e Revsol Plus em revesti-
mento primário é altamente indicada em estradas 
rurais, tendo em vista o tráfego de caminhões para 
escoamento da produção rural. Caso a poeira venha 
a causar incômodo à população e aos transeuntes, 
deve-se realizar um tratamento antipó, de forma a 
evitar sua formação.

PARTICIPAçÕEs
O programa, bem como o desenvolvimento dos 

produtos Revsol e Revsol Plus, contou com a parti-
cipação e o trabalho integrados das seguintes áreas 
internas da empresa:

> Gerência de Meio Am-
biente;

> Gerência de Comuni-
cação e Imagem;

> Gerência de Infraestru-
tura Interna.

Externamente, o progra-
ma mantém parcerias com 
o poder público, que in-
cluem ou já incluíram:

> Prefeituras Municipais 
(Secretarias de Meio Am-
biente, Serviços, Transpor-
tes, Obras, Agricultura);

> Secretaria de Estado de 
Agricultura e Pesca;

> Polícia Civil;
> Polícia Militar.

COnTInuIDADE
O acompanhamento do Programa e da aplicação 

dos produtos é feito por meio de uma consultoria 
contratada pela a empresa.

Os consultores são profissionais de larga experi-
ência no setor rodoviário, responsáveis por:

> Capacitação dos funcionários das prefeituras 
municipais;

> Elaboração do projeto básico de execução e 
traço da mistura;

> Monitoramento das aplicações técnicas, qualifi-
cação da aplicação e verificação de necessidade de 
correções e desvios em relação ao projeto básico;

> Monitoramento ambiental;
> Quantificação do número de ruas aplicadas.

REsuLTADOs
> Onze municípios do Estado do Espírito Santo 

beneficiados pelo programa;
> Mais de 390 km de estradas, num total de 1.013 

vias rurais e vicinais, com revestimento primário 
aplicado;

> Mais de 955 mil toneladas de material aplicado 
como revestimento primário;

arcelorMittal tuBarÃo       sIDERuRgIA

A aplicação 
de Revsol e 
Revsol Plus em 
revestimento 
primário é 
altamente 
indicada em 
estradas rurais, 
tendo em vista 
o tráfego de 
caminhões para 
escoamento da 
produção rural
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> Redução de estoques internos e de custos, 
acarretando uma economia da ordem de 20 mi-
lhões de reais caso o resíduo tivesse como destino 
final os aterros industriais;

> Consolidação de dois novos produtos no mer-
cado nacional rodoviário como agregados siderúr-
gicos sustentáveis, com reconhecimento nacional e 
internacional;

> Aumento na arrecadação de impostos;
> Impacto positivo na reputação da empresa e 

das prefeituras municipais junto às partes interes-
sadas;

> Contribuição positiva para a mobilidade urbana 
de pessoas portadoras de necessidades especiais;

> Acesso das comunidades carentes e rurais a 
serviços básicos municipais, como transporte pú-
blico, serviços de coleta de lixo, transporte escolar, 
ambulâncias, policiamento e serviços de transporte 
especiais;

> Redução dos custos das prefeituras e órgãos 
públicos assistidas com manutenção das vias vici-
nais e estradas rurais;

> Redução dos custos de manutenção com veí-
culos leves e pesados de produtores rurais, por cir-
cularem em estradas de melhor qualidade;

> Produtos rurais entregues de forma mais rápida 
e com melhor qualidade permitindo a obtenção de 
maior preço de venda pelos pequenos produtores 
rurais;

> Incremento do ecoturismo rural.

EXEmPLOs DE APLICAçãO
Município de Santa Maria do Jetibá
Total de cinco quilômetros de revestimento pri-

mário executado em diversas estradas vicinais pela 
prefeitura municipal com o produto Revsol (14 mil 
toneladas) de 2007 a 2010.

Município de Cariacica
Estrada de acesso ao bairro de Munguba.
Execução de revestimento primário com aplica-

ção de 8 mil toneladas de Revsol Plus em uma ex-
tensão 4 km. Obra realizada com monitoramento 
ambiental prévio e pós-obra em 2012.

Secretaria da Agricultura do Estado (SEAG)
Estrada Formate x Piatangui. Execução de pavi-

mento com 4,7 km de extensão, em que foram apli-
cados 8 mil toneladas de Revsol na base do pavi-
mento em 2009.

Empresa do setor privado
Execução de vias e pátios internos em maio/2010 

com aplicação de 78 mil toneladas de Revsol em 
uma área de 220.000 m².

RECOmEnDAçÕEs
Dentre os fatores de decisivos para o sucesso 

desse programa e da criação de uma cultura corpo-
rativa para transformação de resíduos em produtos, 
destacam-se:

> Política ambiental estruturada na busca da me-
lhoria contínua, na prevenção da poluição e na ado-
ção de práticas gerenciais apropriadas para promo-
ver a reciclagem e a comercialização de coprodutos;

> Gestão voltada à sustentabilidade e valoração 
dos resíduos industriais em produtos;

> Investimento contínuo em pesquisa e desen-
volvimento de novos coprodutos e novos merca-
dos, em que os materiais possam vir a substituir 
agregados naturais, com consequente preservação 
de recursos naturais finitos;

> Política de engajamento com as partes interes-
sadas (stakeholders) e criação de parcerias público/
privadas, por intermédio de convênios de coopera-
ção socioambiental;

> Aplicação da ferramenta de análise de SWOT na 
avaliação e solução de problemas;

> Programa de treinamento com os técnicos e 
operadores de campo;

> Monitoramento técnico e ambiental antes e de-
pois das aplicações;

> Suporte de profissionais e empresas especiali-
zadas em engenharias rodoviária e ambiental.

REsPOnsÁvEIs
João Bosco Reis da Silva 
Engenheiro mecânico com MBA em Gestão de 

Negócios e especialista em Gestão Ambiental
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Vera Lucia Bernabé 
Bacharel em Administração e especialista em 

Responsabilidade Social.

Jorge Luis Neres 
Bacharel em Contabilidade, pós-graduado em 

Gestão Ambiental e técnico especializado em Co-
produtos.

Pedro Sérgio Bicudo Filho 
Bacharel em Contabilidade, pós-graduado 

em Gestão Ambiental e especialista em Gestão  
Ambiental.

Eduardo Shiramata 
Engenheiro ambiental, especialista em Gestão 

Ambiental.

Ricardo Filipe T. Moreira 
Engenheiro mecânico, especialista de Coprodu-

tos.

Joeli Cuzzuol 
Mestre em Engenharia de Produção, analista in-

dustrial.

Ronaldo Lacourt Mendonça 
Responsável técnico e engenheiro civil da Em-

presa de Consultoria Rodoviária.

José Nilson Alves 
Gerente de obras da Empresa de Consultoria Ro-

doviária

Nilson Gonçalves Pereira Baptista 
Engenheiro civil, diretor da Empresa de Consul-

toria Ambiental.
PERfIL DA EmPREsA
A ArcelorMittal Tubarão, inaugurada em 1983, é 

uma produtora de aço de renome internacional, 
especializada na produção de aço de alta qualida-
de, utilizado na fabricação de produtos presentes 
no dia a dia de milhões de pessoas. A empresa atua 
na fabricação de semiacabados de aço - placas e 
bobinas laminadas a quente, com capacidade de 
produção de 7,5 milhões de toneladas ao ano. Pos-
sui cerca de 5.000 empregados.

Estrategicamente localizada na região metropoli-
tana da Grande Vitória, no Estado do Espírito Santo, 
a empresa dispõe de infraestrutura completa, que 
lhe proporciona condições privilegiadas tanto para 
a produção como para o cômodo abastecimento de 
seus clientes no Brasil e no exterior. Para atender 
o mercado, a ArcelorMittal Tubarão conta com um 
excelente complexo portuário, que inclui o Terminal 
de Produtos Siderúrgicos de Praia Mole, a apenas 
8 km da planta industrial, o Terminal de Barcaças 
Oceânicas  e uma bem aparelhada malha rodofer-
roviária.

Desde a sua privatização, em 1992, acumula in-
vestimentos superiores a US$ 3 bilhões em atualiza-
ção tecnológica, aumento da produção e enobreci-
mento do mix de produtos. Nesse período, registrou 
algumas alterações em sua composição acionária, 
passando por fim a integrar a ArcelorMittal, o maior 
grupo produtor de aço do mundo. A ArcelorMittal 
Tubarão está na vanguarda das organizações com-
prometidas com a sustentabilidade, um conceito 
que faz parte de seus valores, de sua estratégia e de 
sua rotina: um modelo de gestão que busca manter 
o equilíbrio entre as dimensões econômica, social, 
ambiental, política, cultural e espiritual.

arcelorMittal tuBarÃo       sIDERuRgIA

João Bosco Reis da Silva é engenheiro mecânico, especialista em Gestão Ambiental. 
Vera lúcia Bernabé é especialista em Responsabilidade Social e coordenadora do Programa Novos Caminhos.

Este case foi certificado pelo Programa Benchmarking Brasil para integrar o Ranking das Melhores Práticas Socioambientais de 2013.



INSIGHTCase studies      março/abrIl 2014
36

A Oxiteno desenvolveu um novo sistema de solventes à base de Acetato de sec-Butila para 

tintas de impressão flexográficas. O sistema, que tem como conceito a evaporação equilibrada 

de solventes, reduz significativamente tanto a emissão desses compostos quanto a poluição 

atmosférica e, ao mesmo tempo, mantém as propriedades de aplicação necessárias.

Para a diluição de tintas, vernizes e principalmen-
te as tintas de impressão flexográficas é utilizado 
um diluente composto por misturas de solventes 
que possuem taxas de evaporação baixa, média e 
alta. Perdas de solventes resultantes das diferenças 
nas taxas de evaporação ocorrem durante o manu-
seio e a aplicação das tintas flexográficas, levando 
à emissão de compostos orgânicos voláteis (COVs) 
que, por sua vez, contribuem para um aumento na 
formação de poluentes na baixa atmosfera. 

Além disso, há mudanças no equilíbrio do sistema 
de solventes das tintas de impressão, aumento na 
concentração de solventes pesados e diminuição na 
concentração de solventes leves devido às perdas 
dos solventes por meio da evaporação, o que pode 
levar a falhas durante a aplicação das tintas de im-
pressão e a um aumento na reposição de diluente. 

A evaporação equilibrada dos solventes desse 
novo sistema, composto por ésteres, éteres e álco-
ois, garante uma redução significativa na perda de 
massa durante o processo de impressão, compara-
do ao sistema convencional. 

O sistema é capaz de substituir os solventes tra-
dicionais e, ao mesmo tempo, manter as caracterís-

um sIsTEmA DE sOLvEnTEs 
InOvADOR PARA TInTAs DE ImPREssãO

OXITEnO

nádia Andrade Armelin
Fábio Rosa 
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ticas da tinta final. Conta com a vantagem de 
redução significativa nas emissões de solven-
tes na atmosfera e, consequentemente, dimi-
nuição dos Compostos Orgânicos Voláteis, o 
que se traduz em menor potencial de forma-
ção de ozônio por reatividade fotoquímica. 

Além disso, o sistema minimiza o impacto 
negativo para os seres humanos, uma vez que 
exibe uma retenção menor dos solventes em 
filmes flexíveis e substratos plásticos flexíveis. 

Outra característica importante refere-se 
ao uso de solventes provenientes de maté-
rias-primas renováveis, o que significa redu-
ção de possíveis danos ao meio ambiente e 
do impacto negativo para os seres humanos. 

Para mensurar o desempenho ambiental 
do sistema, foi realizado um estudo da Avalia-
ção do Ciclo de Vida (Life Cycle Analysis – LCA) para 
verificar a eficácia das formulações observando-se 
a função da qualidade da tinta de impressão na pro-
dução de filmes flexográficos. 

As categorias a seguir foram escolhidas para a 
quantificação do impacto das novas formulações: 
mudança climática, esgotamento de recursos abióti-
cos, formação de fotoxidantes, toxicidade para os 
seres humanos, toxicidade para o meio ambiente e 
uso da terra. 

fOnTEs REnOvÁvEIs
Fontes renováveis, tecnologias menos intensas 

com relação à emissão de gases do efeito estufa e 
desenvolvimento sustentável têm forçado o setor 
a tomar medidas quanto a esses fatores. Durante a 
crise de fornecimento de petróleo, tornou-se clara 
a importância do uso de compostos provenientes 
de recursos renováveis alternativos para a produção 
de combustíveis, solventes, surfactantes e outras 
matérias-primas. 

O fator propulsor para o desenvolvimento dessas 
tecnologias está relacionado à possibilidade de se 
obterem custos competitivos, renovação de fontes 
primárias e redução dos gases do efeito estufa. 

O mercado de tintas e vernizes tem a possibilida-
de e a chance de escolher soluções ecologicamen-

te corretas por meio 
do uso de várias subs-
tâncias menos agressi-
vas ao meio ambiente. 
Formulações diferentes 
podem ser desenvolvi-
das, por exemplo, pela 
utilização de “solventes 
ecológicos” e solven-
tes com menor impacto 
para o meio ambiente 
e seres humanos. Um 
exemplo está nos de-
rivados de cana-de-
-açúcar que podem ser 
usados como matéria-
-prima pelo setor, tais 

como os solventes para tintas de impressão. 
O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar e 

de produtos derivados do processo de destilação do 
álcool combustível (etanol), como, por exemplo, o 
Isobutanol. Formulações de solventes foram desen-
volvidas para tintas de impressão flexográficas por 
meio da utilização de Isobutanol derivado de fontes 
renováveis e Acetato de sec-Butila, um solvente de 
evaporação média que reduz as emissões de com-
postos orgânicos voláteis, combinados a glicóis e 
éteres que diminuem o nível de solventes retarda-
dores e a emissão desses compostos durante o pro-
cesso de aplicação de tintas de impressão. 

REsuLTADOs
Foram desenvolvidos novos solventes com um 

sistema de evaporação e solubilidade mais equili-
brado para a aplicação de tintas de impressão: 

> O Acetato de sec-Butila e derivados de fontes 
renováveis, tais como o Isobutanol, são elementos 
importantes de um sistema de solventes para tin-
tas de impressão flexográficas, capazes de garan-
tir qualidade e bom desempenho da tinta durante 
sua aplicação. As novas formulações apresentam 
excelentes resultados de aplicação, além de outros 
benefícios, como a redução significativa na quan-
tidade de solvente retardador, estabilidade da tinta 

O mercado de 
tintas e vernizes 
tem a possibilidade 
e a chance de 
escolher soluções 
ecologicamente 
corretas por meio 
do uso de várias 
substâncias menos 
agressivas ao meio 
ambiente
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de impressão durante a aplicação, baixa retenção 
do solvente em embalagens plásticas flexíveis e au-
mento do uso de fontes renováveis;

> O processo flexográfico de impressão com o di-

luente “Experimental” gera menos impacto ao meio 
ambiente em termos de esgotamento de recursos 
abióticos, aquecimento global, esgotamento da ca-
mada de ozônio e toxicidade para os seres humanos. 

Solventes
Diluente padrão 

(% m/m) 
Diluente experimental 

(% m/m) 

etanol anidro
(fonte renovável) 

55 58 

isopropanol 15 -

isobutanol - 18

Acetato de etila 15 -

Acetato de sec-Butila - 20

Éter propílico do 
monopropilenoglicol (PM)

15 4

Total 100 100

Parâmetros Diluente padrão Diluente experimental

Tempo de evaporação, segundo, 
90%, 25ºC

272 301

Tempo de evaporação, segundo, 
90%, 60oC

44 50

Solubilidade raio nitro 1/2 s 
(R=5,60)

5,06 5,12

Solubilidade raio “Versamid 930”1 

(R=4,70)
4,09 4

Solubilidade raio “Suprasec 
F5100”2 (R=5,70)

- 20

Éter propílico do 
monopropilenoglicol (PM)

5,37 5,61

Solubilidade raio “Cymel 300”3 
nitro (R=7,20)

5,31 5,46

TABELA 1

FoRMUlAção do dilUenTe

TABELA 2

TAxA de eVAPoRAção e PARâMeTRoS de SolUBilidAde de HAnSen (J/CM3)1/2 doS dilUenTeS

1 marca registrada da BASF
2 marca registrada da Huntsman
3 marca registrada da Cytec
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Amostra Padrão Experimental

Retenção de solvente no filme de 
polietileno (mg de solvente/m² do
filme)

3 3

TABELA 3

ReTenção de SolVenTe: PAdRão ABnT nBR 13058

Os resultados da aplicação de diluentes foram 
utilizados para demonstrar a adequabilidade das 
formulações para sistemas flexográficos. 

DILuEnTEs
A taxa de evaporação de cada solvente é um fator 

primordial no desenvolvimento de uma formulação 
com evaporação equilibrada. Porém, desenvolver 
formulações de solventes que combinem as condi-
ções de aplicação exigidas e que também apresen-
tem, entre outras características, boa formação de 
filme, compatibilidade com resinas e estabilidade é 
uma tarefa desafiadora. 

Como um exemplo de formulação de diluente 
para tintas de impressão flexográficas, desenvol-
vemos a mistura denominada “Experimental” para 
substituir os solventes ou diluentes tradicionais no 
mercado (“Padrão”). 

Além de ser constituída por solventes derivados 
de recursos renováveis, essa formulação oferece, 
entre outros benefícios, redução no uso de solven-
tes retardadores, o que diminui a formação de ozô-
nio na baixa atmosfera e reduz o impacto sobre os 
seres humanos. 

A formulação do diluente desenvolvido é mostra-
da na Tabela 1. 

O comportamento de evaporação e parâmetros 

de solubilidade Hansen foram avaliados para cada 
diluente, e os resultados são exibidos na Tabela 2. 

A formulação do diluente foi avaliada por meio 
da diluição de uma tinta de impressão flexográfica 
de cor magenta à base de resinas de nitrocelulose 
e poliuretano. Os resultados da aplicação demons-
tram a excelente estabilidade da tinta de impressão, 
que manteve suas propriedades de brilho, cor, seca-
gem e viscosidade. A retenção do solvente foi ava-
liada em embalagens de polietileno flexíveis após a 
aplicação das tintas de impressão utilizando-se di-
ferentes tipos de diluentes. Os filmes das tintas de 
impressão foram preparados em laboratório utili-
zando-se uma haste helicoidal de 40 micrômetros e 
secas com ar quente. Os resultados são mostrados 
na Tabela 3. 

Um estudo de laboratório foi realizado para ava-
liar a estabilidade da tinta de impressão durante o 
processo de aplicação. Amostras foram agitadas 
(disco misturador tipo cowles, a 700 rpm) durante 
cinco horas em um recipiente aberto para promover 
a evaporação do solvente. Em seguida, foram medi-
das as quantidades de solventes perdidas por meio 
da evaporação, além de analisadas as características 
da tinta de impressão após a aplicação. 

Os resultados demonstram uma excelente esta-
bilidade da tinta de impressão depois da agitação 

Parâmetro Diluente padrão após 5 horas
Diluente experimental 

após 5 horas

Perda de solvente por meio de 
evaporação durante agitação 
(%m/m)

21 16

TABELA 4

PeRdA de SolVenTe PoR Meio dA eVAPoRAção dURAnTe A AGiTAção (dURAnTe 5 HoRAS)

oXiteNo       quÍmICA
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em um recipiente aberto. Não houve deterioração 
das propriedades de brilho, cor, secagem e visco-
sidade (Tabela 4). Os resultados demonstram uma 
redução significativa na perda de solvente por eva-
poração durante a agitação, simulando uma condi-
ção de manuseio na impressão de embalagens em 
escala industrial. 

ImPACTO AmbIEnTAL
A Análise do Ciclo de Vida avalia quantitativa-

mente os impactos ambientais associados a todos 
os tipos de consumo de matéria e energia, além da 
geração de resíduos na forma de emissões atmos-
féricas, efluentes líquidos, resíduos sólidos e perda 
de energia que ocorrem durante o ciclo de vida de 
um produto. 

A fim de medir o desempenho ambiental do novo 
sistema de solventes, realizou-se um estudo da 
Análise do Ciclo de Vida que avaliou a eficácia das 
formulações por meio da observação da qualidade 
da tinta de impressão na produção do filme flexo-
gráfico. 

O estudo utilizou os seguintes requisitos técnicos: 

> Sistema do produto: tinta flexográfica de cor 
magenta (sistema NC-PU) combinada a dois diluen-
tes distintos, o primeiro descrito como “Padrão” e o 
segundo, como “Experimental”. 

> Unidade funcional (UF): 16,200 m2 de filme im-
presso. 

> Coeficiente de desempenho técnico: filme 
impresso utilizando 1,5 g de tinta por metro qua-
drado de filme. A tinta de impressão foi preparada 
com 72% de tinta e 28% de diluente (% relativa ao 
peso). A impressora operou durante cinco horas a 
uma velocidade de 120 m/minuto com um filme de 
espessura de 0,45 mm. As perdas de diluente duran-
te a preparação da tinta de impressão variaram para 
cada diluente – 16% para o diluente padrão e 21% 
para o diluente experimental. 

> Fluxo de referência (FR): 7,89 kg para o “Experi-
mental” e 8,23 kg para o “Padrão”. 

> Limites do sistema do produto: todos os pro-
cessos básicos dos estágios de produção dos sol-
ventes e diluentes e de transportes e serviços pú-
blicos envolvidos nos vários processos de produção 
do filme impresso. 

Categoria de impacto Unidade Padrão Experimental

esgotamento de recursos 
abióticos (eRA)

kg Sb eq 1.54e-01 1.03e-01

Acidificação (Ac) kg So2 eq 9.22e-02 1.24e-01

eutroficação (eUT) kg Po4 eq 3.37e-02 3.30e-02

Potencial de aquecimento 
global (PAG)

kg Co2 eq 6.52e+00 -5.23e+00

esgotamento da camada 
de ozônio (eCo)

kg CFC-11 eq 4.27e-06 1.90e-06

Toxicidade para seres 
humanos (TH)

kg 1,4-dB eq 2.89e+01 1.87e+01

ecotoxicidade terrestre i 
(TT)

kg 1,4-dB eq 1.42e-01 1.72e-01

Formação de fotoxidantes 
(FFo)

kg C2H4 2.15e+00 2.84e+00

TABELA 5

CoMPARAção do deSeMPenHo AMBienTAl enTRe diFeRenTeS FoRMUlAçõeS de dilUenTeS 
PARA iMPReSSão FlexoGRáFiCA de 16,200 M2 de FilMe UTiliZAdA no BRASil
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nádia Andrade Armelin é gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Oxiteno.
Fábio Rosa é especialista em Pesquisa e Desenvolvimento da Oxiteno.

> Qualidade dos dados: os dados referentes à 
produção do diluente “Padrão” são provenientes de 
fontes secundárias, já os do diluente “Experimental”, 
de fontes primárias. Os dados são de 2010 e de es-
tados brasileiros (São Paulo e Rio Grande do Sul). 

> Critério de exclusão: foram excluídos dos In-
ventários do Ciclo de Vida (Life Cycle Inventories - 
LCIs) todos os aspectos ambientais cuja contribui-
ção cumulativa em termos de massa e energia foi 
inferior a 1%. 

> Alocação de cargas ambientais: critérios de 

massa foram usados para a partição de cargas am-
bientais. 

> Categorias e Modelos da Avaliação do Impacto 
Ambiental (CMAIA): adotou-se o modelo CML 2000 
considerando-se as seguintes categorias de impac-
to ambiental: esgotamento de recursos abióticos 
(ERA), acidificação (Ac), eutroficação (EUT), poten-
cial de aquecimento global (PAG), esgotamento da 
camada de ozônio (ECO), toxicidade para seres hu-
manos (TH), ecotoxicidade terrestre (TT) e forma-
ção de fotoxidantes (FFO). 

oXiteNo       quÍmICA
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TOTAL LubRIfICAnTEs

luis david Rodriguez

A Total Lubrificantes do Brasil atua no país há 16 anos; é responsável pela produção de 

35 mil toneladas de óleo lubrificante/ano. A empresa espera dobrar a produção até 2020, 

bem como aumentar de 2,5% para 5% o seu market share, apoiando-se em produtos de alta 

qualidade, utilizados e aprovados por algumas das maiores e mais importantes montadoras 

do mundo. 

A Total prevê crescimento em todos os setores 
do mercado, mas, sobretudo, uma participação mais 
importante no mercado automotivo. Além de um in-
vestimento de R$ 15 milhões, que será realizado nos 
próximos dois anos, para a ampliação da capacidade 
produtiva da fábrica localizada na cidade Pindamo-
nhangaba, no interior de São Paulo, a empresa tam-
bém pretende expandir a sua presença no Nordeste, 
Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

A estratégia é descentralizar a venda, buscando 
parceiros locais e dividindo as operações da empresa 
no país em cinco regiões, permitindo assim um ge-
renciamento otimizado das demandas.

TOTAL nO munDO
O Grupo francês Total, detentor das marcas Total, 

ELF e Fina, está entre as cinco maiores companhias 
multinacionais de gás e óleo do mundo, operando 
em mais de 130 países. O Grupo, que conta com 
mais de 96 mil colaboradores globalmente, atua em 
cada fase da cadeia produtiva da indústria petrolífe-
ra, incluindo exploração, produção e transporte de 
óleo bruto e gás natural, além do refino e da comer-

EsTRATégIA PARA DObRAR 
O MArKeT sHAre ATé 2020
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cialização de produtos derivados do petróleo. 
É líder mundial no mercado de lubrificantes. 
Os produtos são utilizados em uma gama de 
aplicações domésticas e industriais, incluindo 
construção, embalagem e automóveis.

Nas Américas, o Grupo Total está presente 
em 26 países. No Brasil, atua há 16 anos, por 
meio da Total Lubrificantes, que conta com 
uma moderna estrutura de atendimento no 
estado de São Paulo, que inclui um escritório 
administrativo e de vendas na capital paulista, 
uma fábrica em Pindamonhangaba, um ope-
rador logístico em Guarulhos e um estoque 
avançado de óleo básico no Porto de Santos. 

Ainda no país, o grupo francês, por meio da 
Total E&P do Brasil, destaca-se no setor de ex-
ploração de petróleo. No fim do ano passado, 
marcou presença no consórcio formado para 
a exploração de petróleo da área do pré-sal de Libra, 
na Bacia de Campos, quando se associou a Petro-
bras, Shell e às chinesas CNPC e CNOOC. 

A Total E&P é responsável pela operação do blo-
co de Xerelete, também na Bacia de Campos. Nesse 
segmento, os planos de expansão abrangem um in-
vestimento de US$ 300 milhões, somente em 2014. 
A soma representa 10% do orçamento de exploração 
e produção do grupo em termos mundiais.

PRODuTOs
A Total Lubrificantes comercializa 296 produtos, 

entre Lubrificantes Automotivos (109), Lubrificantes 
Industriais (160), Fluidos Especiais (17) e Combustí-
veis Especiais (10). 

LUBRIFICANTES AUTOmOTIVOS

Motor de Veículos Leves (PCMO), Motor de Veí-
culos Pesados (HDMO), Transmissão Manual, Trans-
missão Automática, Transmissão CVT, Multifuncional 
(Trator e Colheitadeira), Náutico (Lancha e Jet Ski), 
Fluido de Freio, Fluido de Arrefecimento, Moto 4T, 
Moto 2T, Óleo para Garfo (Fork) e Bike Care (Sprays). 

LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS

Óleo Hidráulico, Redutor, Corrente, Bomba de Vá-

cuo, Compressor Ar, Com-
pressor Frigorífico, Óleo 
Isolante, Fluido Térmico, 
Graxa, Óleo de Proces-
so, Desmoldante de Vidro, 
Fluido de Flushing, Spray, 
MetalWorking (Óleo Solú-
vel, Óleo Integral, Lamina-
ção, Estampagem, Proteti-
vo), Turbina e Pneumático. 

FLUIDOS ESPECIAIS

Solventes, Fitossanitários 
e Cosméticos. 

COmBUSTíVEIS ESPECIAIS

Gasolina, Etanol e Óleo 
Diesel. 

mERCADO Em CREsCImEnTO
O crescimento econômico dos últimos anos 

contribuiu para elevar o poder aquisitivo da popu-
lação, o que levou muitas famílias a comprarem o 
seu primeiro automóvel. Segundo dados da Anfa-
vea, em 2013 foram produzidos 3,740 milhões de 
unidades, uma alta de 9,9% em relação a 2012. Esses 
dados impactam diretamente no segmento de lu-
brificantes, que também tem apresentado aumento 
da demanda.

Segundo relatório de pesquisa de mercado espe-
cial do IHS Química, o Brasil é o sexto maior merca-
do mundial de lubrificantes, ficando atrás apenas de 
China, Estados Unidos, Índia, Japão e Rússia.  Ainda 
segundo o IHS, cerca de 70% de todos os lubrifican-
tes utilizados no país destinam-se a aplicações auto-
motivas, como: óleo para motores diesel, gasolina e 
combustíveis flex, graxas, fluidos de grupos propul-
sores para transmissão e eixos e fluidos para moto-
cicletas.

 
InvEsTImEnTOs E LAnçAmEnTOs
De olho nesse mercado em franco desenvolvi-

mento, a Total, responsável pela produção de 35 mil 
toneladas de óleo lubrificante/ano, prevê dobrar esse 

O Grupo francês 
Total, detentor 
das marcas Total, 
ELF e Fina, 
está entre as 
cinco maiores 
companhias 
multinacionais 
de gás e óleo do 
mundo, operando 
em mais de 130 
países
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volume de processamento. Para isso, investirá R$ 15 
milhões na ampliação de sua fábrica. A empresa tam-
bém pretende incrementar o seu portfólio de produ-
tos, com a reformulação de toda a linha ELF. 

O lançamento dos novos ELF Auto e ELF Moto está 
previsto para o segundo quadrimestre de 2014. Os 
novos produtos ELF trarão, além de um design mais 
moderno, ainda mais rendimento, tecnologia e ino-
vação para o consumidor final.

 
EXPAnsãO DAs OPERAçÕEs
Outro desafio a ser superado é a expansão das 

operações no Nordeste, Rio de Janeiro e Minas Ge-
rais. A estratégia é descentralizar a venda, buscando 
parceiros locais.

Uma das apostas são os projetos de fornecimento 
para montadoras, como a Honda, que passará a integrar 
o time de clientes, que já conta com Peugeot, Citroën, 
Renault, Kia e Kawasaki. Essas parcerias envolvem um 
profundo trabalho de pesquisa e desenvolvimento de 
produtos originais, homologados e recomendados 
no manual por cada uma das montadoras. Desen-
volver parcerias internacionais está no DNA da Total, 
que sempre foi uma das empresas mais ativas nesse 
tipo de segmento.

Nossas metas são bastante ousadas. Trabalhamos 
com as perspectivas de um crescimento de dois dí-
gitos no faturamento de 2014, mantendo a média 
de dois dígitos conquistada nos últimos cinco anos. 
Também esperamos alavancar nosso market share 
de 2,5% para 5% até 2020.

 
PATROCÍnIOs EsPORTIvOs
Globalmente, o Grupo também é player em  

marketing esportivo. Nas provas de automobilismo, 
a Total mantém parceria de muitos anos com a Re-
nault Sport F1 e, com isso, tem presença garantida 
na Fórmula 1, por meio das equipes Red Bull Racing 
e da Lotus F1 Team. Além disso, está no Campeona-
to Mundial de Rali, apoiando a Citroën TOTAL WRT, 
e ainda patrocina o Rally Dakar há 23 anos.  A Total 
também é parceira da Toyota Racing, que participa 
do World Endurance Championship (WEC).

Já no universo das motos, a Total, por meio da 

marca Elf, patrocina a Kawasaki, no Superbike, e a 
Honda, no Moto GP. 

Em 2013, a Total deu um grande passo no mundo 
do futebol. A empresa, que já apoiou o clube argenti-
no Boca Juniors, por mais de três anos, e atualmente 
é parceira do time mexicano Club América, passou a 
patrocinar a Copa Sul-Americana. A Companhia ad-
quiriu os naming rights do torneio por dois anos, que 
passou a se chamar Copa Total Sul-Americana.

CEnTROs ROC
A paixão da Total por carros não se restringe a pro-

dução de óleos lubrificantes de alta qualidade ou a 
patrocínio de pilotos renomados, em diferentes mo-
dalidades do automobilismo mundial. A companhia 
vem investindo em diferentes soluções para atender 
às mais diversas demandas do mercado de lubrifi-
cantes e do consumidor final de seus produtos. 

Pensando em uma maneira eficiente de fornecer 
serviços de manutenção e revisão, principalmente 
em países onde a marca não possui postos de ga-
solina, a Total Lubrificantes desenvolveu, em 1996, o 
projeto Rapid Oil Change, ou Troca de Óleo Rápida 
(ROC). Contando com equipes de profissionais es-
pecializados, treinados pela própria Total, os centros 
automotivos ROC oferecem uma linha completa de 
produtos desenvolvidos com a mais alta tecnologia 
pela empresa e, ainda, realizam muito mais do que 
uma simples troca de óleo. Até 15 itens de seguran-
ça são verificados gratuitamente, com a finalidade de 
assegurar uma revisão preventiva vital para a segu-
rança de condutores e passageiros.

O novo conceito de negócio e de serviços já se 
espalhou pelos cinco continentes e estabeleceu uma 
nova área de atuação da empresa. Até 2013, mais de 
300 lojas especializadas foram inauguradas em todo 
o mundo, fortalecendo ainda mais a identidade da 
Total além dos limites da França, país de origem do 
Grupo.

É possível comparar um estabelecimento ROC a 
uma franquia. Um centro ROC, por ser uma referên-
cia em seu segmento, é uma oportunidade única para 
o empreendedor afiliado de administrar um negócio 
realmente competitivo, capaz de oferecer ao consu-
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midor final produtos e serviços de alta qualidade e 
um atendimento realmente de padrão internacional.

O empreendedor recebe todo o suporte necessá-
rio para que seu centro obtenha o sucesso esperado. 
Apoiamos desde a preparação do projeto até a trata-
tiva das questões legais, aquisição dos equipamentos 
necessários, gestão de estoques, treinamento e ca-
pacitação de equipes, padronização da comunicação 
e da identidade visual, além de mantermos um re-
lacionamento próximo e monitoramento constante 
dos resultados e da satisfação dos clientes, até mes-
mo após a inauguração.

Com o objetivo de estabelecer um padrão homo-
gêneo de atuação, mesmo em diferentes países ao 
redor do mundo, a Total divide com seus afiliados os 
seguintes valores:

> Confiança: os preços são expostos para garantir 
transparência e clareza para o consumidor;

> Qualidade: produção e fornecimento de produ-
tos de alta qualidade, que atendem perfeitamente às 
necessidades de diferentes tipos de automóveis;

> Hospitalidade: a equipe está sempre à disposição 
para atender as necessidades de cada cliente; 

> Serviço: os técnicos são treinados e qualificados 
para garantir o melhor serviço do mercado.

Atuando com centros ROC na América do Sul, 
China, Argélia e Canadá, a Total Lubrificantes pre-
tende investir na pulverização do projeto. O Brasil é 
exemplo de mercado em expansão, onde a multina-
cional investirá R$ 15 milhões na ampliação da sua 
fábrica em Pindamonhangaba, com o objetivo de 
dobrar a capacidade de processamento de lubrifi-
cantes até 2016. O país já conta com 48 lojas (32 no 
Estado de São Paulo, duas em Goiás, seis em Minas 
Gerais e oito no Distrito Federal).

total luBrificaNteS      LubRIfICAnTEs

luis david Rodriguez é diretor-geral da Total Lubrificantes do Brasil.
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A Gerdau lançou em 1990 o Programa de Educação e Conservação Ambiental para fortalecer a 

prática do desenvolvimento sustentável nas comunidades localizadas nas regiões onde atua. Em 

seus 24 anos de existência, o programa obteve resultados significativos e tornou-se uma referência 

na área ambiental.

Estruturado em três pilares – Educação, Ambiente 
e Cidadania –, o programa destaca-se por ter sido 
lançado nove anos antes da lei que instituiu a Política 
Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/99). 

Em 2004, o programa foi ampliado e passou a ser 
desenvolvido no Biocentro Germinar, espaço de edu-
cação ambiental construído pela Gerdau às margens 
do lago Soledade, próximo a uma reserva localizada 
na vertente sul da serra do Ouro Branco, em Minas 
Gerais. Trata-se de uma unidade ambiental instituída  
em 2008 com o status de Reserva Particular do Patri-
mônio Natural (RPPN). 

Com 1.247 hectares, a reserva abriga animais sil-
vestres ameaçados de extinção, como o lobo-guará 
e o ouriço-caixeiro. Na região, também há espécies 
importantes da flora brasileira, entre elas a Vriesea 
minarum, bromélia que está na lista de espécies 
ameaçadas no país, e a Aspilia caudata, um tipo raro 
de margarida. 

O Biocentro, além de salas administrativas, audi-
tório e refeitório, conta com trilhas de interpretação 
ambiental, horta orgânica, ovolândia (coleção de 
ovos da fauna silvestre) e Praça dos Biomas (repro-
dução real de seis ecossistemas brasileiros). 

A EDuCAçãO AmbIEnTAL 
COmO PILAR DA susTEnTAbILIDADE

gERDAu

equipe de Meio Ambiente da Gerdau
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EsTuDOs E PEsquIsAs 
Desde então, o programa tem se empenha-

do cada vez mais na realização de estudos e 
pesquisas em parceria com universidades, 
contribuindo para a conservação e preserva-
ção da biodiversidade e para a recuperação do 
patrimônio natural e histórico da região.

O programa está em consonância com a Polí-
tica de Educação Ambiental e segue as diretrizes 
estabelecidas pelo Programa Nacional de Edu-
cação Ambiental (ProNEA). Além disso, alinha-se 
à missão, aos princípios e valores da empresa e 
integra o seu Sistema de Gestão Ambiental.

ATIvIDADEs
O programa atende atualmente comunidades de 

seis municípios: Ouro Branco, Congonhas, Con-
selheiro Lafaiete, Ouro Preto, Moeda e Itabirito. É 
constituído por um conjunto de atividades que busca 
sensibilizar as pessoas sobre a temática ambiental, 
estimulando a participação em ações que promovem 
atitudes e criam hábitos sustentáveis.

Destacam-se as seguintes atividades:

Workshop DE PLANEJAmENTO 

Reunião anual com representantes das secretarias 
municipais de Educação e Meio Ambiente, da Su-
perintendência Regional de Ensino e com as equi-
pes pedagógicas e de direção das escolas da região. 
Nessa oportunidade, são apresentados e avaliados os 
resultados obtidos no ano anterior, e o planejamento 
de atividades para o ano corrente é validado.

LABORATóRIO AmBIENTAL 

Programação anual de cursos e oficinas com a te-
mática socioambiental, destinada à capacitação con-
tínua dos educadores e líderes das comunidades da 
região. O objetivo é gerar e ampliar o conhecimento 
de tal forma que possam praticar a educação am-
biental de maneira contínua, contextualizada, con-
siderando sua complexidade e as premissas legais. 
Para ministrar as capacitações, a empresa convida 
consultores, autores de livros e professores de reno-
madas universidades.

DIÁLOGO AmBIENTAL 

Intervenção nas reu-
niões de pais ou reu-
niões pedagógicas das 
escolas parceiras do 
programa. O objetivo é 
sensibilizar os pais dos 
alunos e os educadores 
na temática ambiental, 
criar uma oportunida-
de de reflexão e troca 
de experiências e ainda 
estabelecer e fortale-
cer os vínculos entre as 

pessoas da mesma comunidade.

VISITAS TéCNICAS DE ALUNOS 

AO CENTRO DE EDUCAÇÃO AmBIENTAL 

Visitas orientadas com o objetivo de proporcionar 
situações de aprendizagem prática e incentivar mu-
danças de atitudes voltadas a uma ação responsável 
perante o meio ambiente. As visitas acontecem dia-
riamente no Biocentro. Participam  alunos de todas 
as escolas públicas e privadas da região. 

Os temas trabalhados nas visitas técnicas estão de 
acordo com a matriz curricular de cada faixa etária. A 
metodologia adotada baseia-se no estímulo à obser-
vação, às atividades lúdicas, à interpretação ambien-
tal utilizando os sentidos, à reflexão, ao diálogo e à 
valorização da ética individual.

Os públicos e os temas abordados são os seguintes:
> 2º período da Educação Infantil – “Meu Corpo, 

Meu Tesouro”.
Temas: ecologia humana, o corpo como primeiro 

meio ambiente, higiene corporal, relações interpes-
soais e respeito ao ambiente natural.

> 4º ano do Ensino Fundamental – “Bens e Servi-
ços que a natureza nos oferece”.

Temas: biodiversidade, recursos naturais, bens e 
serviços prestados, interdependência entre os seres 
vivos, qualidade de vida e equilíbrio do ecossistema.

> 5º ano do Ensino Fundamental – “O Aço Passo a Passo”.

O programa 
de Educação e 
Conservação 
Ambiental tem 
se empenhado 
cada vez mais 
na realização de 
estudos e pesquisas 
em parceria com 
universidades
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Temas: etapas de produção do aço, os im-
pactos socioambientais positivos e negativos 
e as medidas para eliminação, mitigação ou 
compensação, a importância e utilidade do 
aço no cotidiano.

> 7º ano do Ensino Fundamental – “Colheita 
de Conhecimentos nos Biomas Brasileiros”.

Temas: conceito de bioma, características da 
fauna, flora e clima de seis ecossistemas brasi-
leiros e a importância da preservação e conser-
vação desses ambientes para a manutenção da 
biodiversidade e dos recursos naturais.

> Ensino Médio – Um dia de Cientista: “Bio-
indicadores de Qualidade de Água”.

Temas: importância da água para a manu-
tenção da vida, diferenças entre ambientes 
aquáticos preservados, alterados e fortemente 
impactados, macroinvertebrados que indicam 
a qualidade da água. 

SEmANA ESPECIAL 

Visitas ao Centro de Educação Ambiental 
para alunos portadores de necessidades espe-
ciais com a realização de atividades educativas que 
visam informar e, principalmente, sensibilizar os par-
ticipantes quanto à importância da adoção de atitu-
des responsáveis diante das questões ambientais.

PREmIAÇÃO PARA PROJETOS AmBIENTAIS 

Concurso de projetos ambientais que visa incen-
tivar e reconhecer a prática da educação ambiental 
nas escolas da região. O prêmio tem cinco categorias 
conforme os ciclos de ensino, e as escolas vencedo-
ras de cada categoria recebem um troféu, capacita-
ção e suportes técnico e financeiro para a implemen-
tação dos projetos propostos.

RODA DE CONVERSA 

Encontros quinzenais com a participação de mu-
lheres moradoras de um dos distritos localizados no 
entorno da empresa. A mandala como centro de re-
ferência para o desenvolvimento dos conteúdos, e 

as cantigas de roda são 
a base da metodologia 
adotada. Essa atividade 
tem como objetivo in-
centivar e orientar para 
o desenvolvimento pes-
soal e social, trabalhando 
questões de cidadania, 
ecologia integral e saúde 
do corpo.

PROJETO 

CIDADANIA 

Realizado em parceria 
com algumas ONGs da 
região. O objetivo des-
sa iniciativa é inserir a 
dimensão ambiental na 
formação das crianças 
e adolescentes que se 
encontram em risco so-
cial. O trabalho prioriza 
temas como identidade, 
autoestima, família, vida 
em sociedade, ecologia 

humana e realização pessoal e profissional. 

EDUCAÇÃO AmBIENTAL INTERNA 

Ações educativas para colaboradores e contrata-
dos da empresa. São realizadas capacitações, cam-
panhas de comunicação ambiental, revisão e di-
vulgação de padrões e procedimentos, difusão de 
informações sobre o controle e monitoramento am-
biental e projetos ambientais específicos em algumas 
áreas da empresa. 

PARCERIAs
O programa atua há 24 anos na região e vem se 

fortalecendo continuamente com as parcerias firma-
das, buscando acompanhar as necessidades e ex-
pectativas das comunidades localizadas no entorno 
da empresa e aprimorando cada vez mais a metodo-
logia e as estratégias em busca dos resultados.

Entre os muitos parceiros, destacam-se as secre-

Entre os muitos 
parceiros do 
programa 
destacam-se 
as secretarias 
municipais de 
Educação e Meio 
Ambiente, a 
Superintendência 
Regional de 
Ensino, o Sistema 
Estadual de Meio 
Ambiente de Minas 
Gerais (Sisema), 
a Polícia Militar, 
ONGs locais e 
Universidades
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tarias municipais de Educação e Meio Ambiente, a 
Superintendência Regional de Ensino, o Sistema Es-
tadual de Meio Ambiente de Minas Gerais (Sisema), a 
Polícia Militar, ONGs locais e Universidades.

Em diversas atividades, a empresa conta também 
com a atuação de grande número de colaborado-
res voluntários que demonstram comprometimento 
e disponibilidade para contribuir com as ações do  
programa.

APRImORAmEnTO 
Ao longo de mais de 24 anos, o programa foi sendo 

constantemente aprimorado a partir da metodologia 
PDCA (Plan, Do, Check, Act), utilizada como alicer-
ce da cultura da empresa. Dessa forma, foi possível 
manter o ciclo de crescimento contínuo do projeto.

Sua forma de avaliação permite, por meio de indi-
cadores quantitativos e qualitativos, a periódica me-
lhoria dos modelos e estratégias utilizadas. 

Com essa finalidade, a equipe do programa reúne-
-se mensalmente para avaliar os indicadores e veri-
ficar os registros (comentários e sugestões) do pú-
blico-alvo, estabelecendo um plano de ação para as 
sugestões coerentes e viáveis. Após a análise crítica, é 
realizado o Planejamento Anual de Atividades, tendo 
como perspectiva os próximos três anos.

AvALIAçãO EXTERnA 
Em 2010, a empresa passou por uma avaliação ex-

terna realizada por um especialista na área ambiental 
reconhecido internacionalmente. Na avaliação, que 
contou com análise de documentação, acompa-
nhamento de atividades e entrevistas com o públi-
co envolvido, foram sinalizados os pontos fortes do 
programa e as oportunidades de melhoria. Também 
foram registradas sugestões que estão sendo consi-
deradas no planejamento e execução das atividades 
do programa.

Atualmente, há projetos iniciais de expansão do 
programa para outras unidades da Gerdau. A base 
conceitual, o alinhamento, a metodologia e a grande 
maioria das atividades do programa podem ser re-
plicados após a adequação à realidade local de cada 
unidade da empresa. Dessa forma, o programa terá 

sua atuação significativamente ampliada e poderá 
servir de modelo para outras instituições.

REsuLTADOs
A empresa atingiu resultados significativos ao lon-

go dos 24 anos de existência do programa.

RESULTADOS qUANTITATIVOS 

ALCANÇADOS ENTRE 1990 E 2013

> Visitas técnicas de alunos ao Centro de Educa-
ção Ambiental da Empresa – 113.493 participantes.

> Capacitação de 18.149 pessoas nos projetos La-
boratório Ambiental e Cidadania.

> Ações de Educação Ambiental Interna para 8.738 
colaboradores e prestadores de serviço.

> Mais de 6.476 alunos e educadores envolvidos 
em projetos ambientais nas escolas.

> Participação de 102.542 pessoas em eventos de 
promoção da preservação ambiental.

> Capacitação de alunos e educadores para a rea-
lização de projetos ambientais nas 156 escolas aten-
didas regularmente pelo programa.

RESULTADOS qUALITATIVOS 

ALCANÇADOS ENTRE 1990 E  2013

> Fortalecimento da educação ambiental na rede 
de ensino da região por meio do programa e de ações 
de incentivo à inserção da disciplina de Educação 
Ambiental no currículo das escolas dos municípios.

> Realização da Feira de Cultura Ambiental nos 
municípios para apresentação das iniciativas e proje-
tos ambientais realizados pelas escolas ao longo do 
ano. Atualmente, a feira está incluída no calendário 
oficial de três municípios e é realizada sob a respon-
sabilidade das secretarias municipais de Educação e 
Meio Ambiente.

> Aumento da demanda das escolas para a realiza-
ção de projetos ambientais, o que resultou na criação 
do Prêmio Germinar, que mobiliza a região e gera um 
esforço cooperativo que atinge toda a comunidade 
para o desenvolvimento das melhores iniciativas.

> Difusão do conhecimento científico, gerando 
mobilização e participação ativa das comunidades, 
ação decisiva para a criação de três Unidades de 

Gerdau       sIDERuRgIA
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Conservação na região, garantindo assim a preserva-
ção da biodiversidade e dos recursos naturais locais.

> Estudos e pesquisas, realizados em parceria com 
universidades, tais como a Universidade Federal de 
Viçosa (UFV) e a Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG), gerando um amplo banco de dados so-
bre a biodiversidade e os recursos naturais da região.

> Classificação do programa como fonte de infor-
mações ambientais confiáveis e também como uma 
referência na prática da educação ambiental, pelos 
diagnósticos de percepção realizados nas comuni-
dades da região.

Os resultados efetivos trazidos pelo programa de-
vem-se à sua estrutura consolidada e ao alinhamento 
existente entre os diferentes públicos envolvidos. 

Ações educativas propostas pelo programa levam 
ao crescimento e desenvolvimento sustentável das 
comunidades em que a empresa está inserida, pois 
incentivam a prática da conscientização ambiental 
pela comunidade. 

REPLICAbILIDADE
Além disso, a difusão dos conceitos replicados no 

programa para fora das salas de aula auxilia na constru-
ção de um futuro sustentável para a toda a sociedade.

PONTOS DE ATENÇÃO PARA 

O êxITO DA REPLICABILIDADE

Realidade local
Praticar a educação ambiental adequada, identi-

ficando a cultura ambiental existente por meio dos 
diagnósticos de percepção e de um contato pessoal 
contínuo com o público envolvido para melhor en-
tendimento das necessidades e expectativas.

COnCLusãO
Como todo processo de ensino, a educação am-

biental tem um grande potencial e capacidade para 
transformar a vida das pessoas, uma vez que amplia a 
percepção dos indivíduos quanto a sua responsabili-
dade perante as gerações presentes e futuras. Dessa 
forma, a busca pela melhoria da qualidade ambiental 
nas comunidades surge de maneira natural.

A articulação coordenada entre todos os públicos 

envolvidos também é essencial para o sucesso do 
projeto, pois nesse processo há uma relação de troca 
e ganhos mútuos, sendo que o principal beneficiado 
é o meio ambiente.

EquIPE
O programa conta com uma equipe multidisci-

plinar que se dedica exclusivamente ao desenvolvi-
mento das atividades educativas, de preservação e 
conservação ambiental. 

> Francisco de Assis Lafetá Couto (gerente)
> Lilian Fontes Frederico (assessora técnica)
> Fernanda Montebrune Leão (analista de desen-

volvimento ambiental)
> Diogo Felcar Saraiva (analista de desenvolvimen-

to ambiental)
> Marta Aparecida Domingos (técnica de meio 

ambiente)
> Naylet Maria Soares Abreu (auxiliar administrativo)
> Liliana Maria Orsini Silva (educadora ambiental)
> Cláudia Márcia Nicolau Gomes (educadora am-

biental)

A EmPREsA
A Gerdau é líder no segmento de aços longos nas 

Américas e uma das principais fornecedoras de aços 
longos especiais do mundo. Recentemente, passou 
também a atuar em dois novos mercados no Brasil, 
com a produção própria de aços planos e a expansão 
das atividades de minério de ferro, iniciativas que es-
tão ampliando o mix de produtos oferecidos ao mer-
cado e a competitividade de suas operações.

Com mais de 45 mil colaboradores, a Gerdau pos-
sui operações industriais em 14 países – nas Amé-
ricas, na Europa e na Ásia –, as quais somam uma 
capacidade instalada superior a 25 milhões de to-
neladas de aço por ano. Além disso, é a maior reci-
cladora da América Latina e, no mundo, transforma, 
anualmente, milhões de toneladas de sucata em aço, 
reforçando seu compromisso com o desenvolvi-
mento sustentável das regiões onde atua. Com mais 
de 120 mil acionistas, as ações das empresas Ger-
dau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo, 
Nova York e Madri.



51

A Celulose Irani desenvolveu um projeto de criação de valor junto aos seus clientes que adotou 

uma atitude de relacionamento comercial baseada no conceito de “Foco do Cliente”, mais 

abrangente do que o tradicional foco no cliente, de sentido único. A empresa percebeu que era 

preciso olhar as oportunidades que surgiam para a prosperidade ao lado do cliente, e não somente 

por meio de seus olhos. 

A Celulose Irani S.A. é uma das principais indús-
trias nacionais dos segmentos papel para emba-
lagens e embalagens de papelão ondulado. Há 72 
anos, fabrica produtos provenientes de base flores-
tal renovável, 100% recicláveis. A produção é inte-
grada, das florestas aos produtos finais, asseguran-
do excelente qualidade. Está presente em quatro 
estados brasileiros, com unidades que produzem 
papel para embalagem, caixas e chapas de papelão 
ondulado e resinas.

Atualmente emprega 2.459 colaboradores dire-
tos, alocados em cinco unidades de negócios, lo-
calizadas em Vargem Bonita (SC), Santa Luzia (MG), 
Indaiatuba (SP), Vila Maria (SP) e Balneário Pinhal 
(RS). Há, também, escritórios em Joaçaba (SC) e em 
Porto Alegre (RS).

A sua gestão é projetada, dirigida e resultante 
de atitudes e ações das pessoas. O modelo de 
gestão, com foco em sustentabilidade, é o bali-
zador para que as atitudes resultem em ações éti-
cas, transparentes e compreensíveis para todos os 
envolvidos.

COnsTRuInDO 
RELAçÕEs DE vALOR

CELuLOsE IRAnI s.A.

Pericles Pereira druck 
Sérgio luiz Cotrim Ribas
Paulo Ratinecas 
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Existe um compromisso com a sustentabi-
lidade para tornar a empresa mais competiti-
va, alcançando a excelência em gestão, maior 
lucratividade e valor de mercado. 

Os produtos da Irani são desenvolvidos 
para oferecer soluções personalizadas e ino-
vadoras ao mercado. Todos eles são reci-
cláveis, sendo possível reinseri-los na cadeia 
produtiva; quando descartados na natureza, 
são biodegradáveis. Em todas as fases do ci-
clo de vida dos produtos – desde o desen-
volvimento do conceito até a sua disposição 
final – são detectados os impactos na saúde e 
na segurança dos clientes. 

LInHAs DE nEgÓCIOs
EmBALAGEm

No segmento de embalagens e chapas de pa-
pelão ondulado, a Irani utiliza papéis de várias gra-
maturas com excelente desempenho e chapas de 
papelão ondulado em ondas simples e duplas, com 
rigoroso controle de qualidade e suporte técnico. 
Para a fabricação dos produtos de papelão ondu-
lado, a Irani possui unidades fabris, nas cidades de 
Vargem Bonita (SC), Vila Maria e Indaiatuba (SP).

PAPEL 

A Irani fabrica papéis indicados para embalagens 
flexíveis e para embalagens rígidas, comercializa-

dos no Brasil e no mercado 
internacional. As Unidades 
Fabris Papel, localizadas em 
Vargem Bonita (SC) e Santa 
Luzia (MG), possuem a cer-
tificação FSC® de Cadeia de 
Custódia, que garante ao 
consumidor que o produto 
foi fabricado com matéria-
-prima de floresta certifica-
da e controlada. Nesse tipo 
de certificação, devem exis-
tir garantias de controle da 

procedência, do manuseio e do rastreamento da 
matéria-prima utilizada em todas as etapas da pro-
dução, desde a floresta até o produto final. Os pa-
péis da Irani também possuem certificações especí-
ficas para entrar em contato com o alimento.

RESINAS 

 A Irani produz resinas a partir da extração natu-
ral de pínus, de acordo com as normas ambientais 
de manejo para a manufatura de breu e terebintina, 
matérias-primas de grande versatilidade de aplica-
ções em produtos como vernizes, tintas, adesivos 
e esmaltes. A Unidade Resinas está localizada em 
Balneário Pinhal, no Rio Grande do Sul, e tem capa-
cidade para produzir 50 toneladas por dia de breu 
e 15 toneladas por dia de terebintina. Os principais 

> Fundada em 1941 e controlada desde 1994 pelo Grupo Habitasul.

> 2.459 colaboradores diretos.

> 5 unidades fabris em 4 estados brasileiros (SC,RS, SP e MG).

> 251.209 toneladas de papel para embalagens produzidas em 2013.

> 670 clientes, aproximadamente.

> R$ 783 milhões de receita bruta em 2013.

> 25.600 hectares de florestas plantadas e 23.500 hectares de florestas nativas, áreas de reserva legal e 
preservação permanente em 2012.

> exportação para mais de 30 países.

qUADRO 1

A CelUloSe iRAni S.A.

Os produtos 
da Irani são 
desenvolvidos 
para oferecer 
soluções 
personalizadas 
e inovadoras ao 
mercado
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mercados externos de breu e terebintina atendidos 
são: Argentina, Chile, Estados Unidos da América, 
Holanda, Espanha, Portugal, México, Alemanha, 
Bélgica e França. O principal mercado interno é o 
Rio Grande do Sul.

FLORESTAL 

A Irani é uma empresa essencialmente de base 
florestal, tendo como fonte principal de matéria-
-prima as florestas plantadas de pínus. Suas Unida-
des Florestais têm como principal objetivo suprir a 
demanda de madeira para a produção de celulose e 
energia nas fábricas de papel e embalagem de San-
ta Catarina e a demanda de resina para a produção 
de breu e terebintina, no Rio Grande do Sul, além 
de comercializar madeira no mercado regional. O 
manejo das florestas plantadas na Irani, além de 
garantir matéria-prima renovável para a fabricação 
de seus produtos, contribui para a conservação de 
florestas nativas e para a preservação da biodiversi-
dade local.

CEnÁRIO COmPETITIvO 
COmPETITIVIDADE INCITANDO qUALIFICAÇÃO 

E RELACIONAmENTO mERCADOLóGICO

O cenário mundial, protagonizado pela crise eu-
ropeia e pela redução dos níveis de aumento de 
produção da China, tem sido marcado pelo desa-
celeramento da economia. No Brasil, depois de um 
período de aquecimento mercadológico, o cresci-
mento econômico tem ficado abaixo do previsto. 
Com isso, a competitividade entre as empresas na-
cionais e internacionais mostra-se bastante inten-
sificada.

O setor de papel e celulose tem crescido no país 
e no cenário mundial. Enquanto a celulose ocupa a 
quarta colocação com 7,5% da produção mundial, a 
produção de papel tem 2,5% do montante produ-
zido globalmente, estando na nona colocação no 
ranking. A produção brasileira tem tido um cresci-
mento médio anual de 7,1% em celulose e de 5,5% 
na produção de papel. (Fonte: RISI e Bracelpa – As-
sociação Brasileira de Celulose e Papel)

O setor de papel é segmentado em papéis para 

imprimir e escrever, cartão, com fins sanitários, im-
prensa e papéis para embalagem. O segmento de 
papéis para embalagem representa 51% da produ-
ção total de papéis no Brasil.

No negócio papel, a empresa está inserida no 
mercado de papéis para embalagem. Segundo da-
dos de 2011 da Bracelpa, a Irani está posicionada 
em 7º lugar no ranking dos maiores produtores de 
papel.

No mercado de embalagens de papelão ondula-
do, de acordo com dados da Associação Brasileira 
de Papelão Ondulado (ABPO), em 2011 existiam 152 
onduladeiras em atividade no Brasil. Nesse mercado, 
a Irani é a quarta maior empresa nacional em volu-
me de expedição em metros quadrados. Os maiores 
concorrentes são: Klabin, Rigesa, Orsa, Trombini, 
Penha e Adami. 

Por mais de um século, são produzidos papelão 
ou caixas de papelão ondulado no Brasil. Enquanto 
áreas comerciais contavam com o apoio do desen-
volvimento de produtos e atendimento técnico ao 
cliente, na indústria, os investimentos apresentavam 
atraso em relação à tecnologia mundial. Entretan-
to, nos últimos dez anos, o cenário mudou. Entre 
as novidades, estão os investimentos alinhados 
aos dos fabricantes mundiais; o fato de os projetos 
das embalagens passarem a ser desenvolvidos por  
áreas de engenharia, analisando a cadeia do cliente 
e dos usuários finais; e, ainda, o avanço em gestão 
de estoques. 

Ano a ano, avança a política de sustentabilidade 
do setor – são trabalhados planos de redução de in-
sumos e resíduos no processo fabril, e o foco é um 
produto completamente reciclável e biodegradável. 
Hoje, 70% do que é produzido já é reciclado. 

Paralelamente, o formato de atuação e relacio-
namento com o cliente foi intensificado. O suporte 
técnico prestado a esse público atua preventiva-
mente e investe em treinamentos para o uso ade-
quado das embalagens. Além disso, importantes 
avanços foram feitos na indústria de embalagens, 
pois as artes sombrias ganharam cores que valo-
rizam os produtos dos clientes – ou seja, as em-
balagens de transporte começam a ser percebidas 
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nos pontos de venda. Finalmente, o setor 
transformou-se em fornecedor de produtos e 
serviços, sendo fabricantes de embalagens de 
papelão ondulado. 

O setor se profissionalizou. Cada vez mais, 
pesquisas e trabalhos científicos são produ-
zidos, favorecendo atualizações de normas 
e treinamentos no uso das embalagens. O 
apoio aos fabricantes contribui para o de-
senvolvimento de processos desde a imple-
mentação de estatísticas sobre o ambiente 
produtivo até treinamentos específicos para a 
fabricação de papelão ondulado. O foco em 
sustentabilidade foi privilegiado, priorizando 
práticas que preservam o meio ambiente. 

No entanto, a indústria necessitava trabalhar me-
lhor o seu mercado. Ser mais competitiva, desen-
volver ações de qualificação, relacionamento, sem 
esquecer um ponto central: os resultados.

PREPARAnDO-sE PARA PROsPERAR 
A Irani capacitou-se para enfrentar o futuro. A 

empresa planejava crescer, por meio de diferentes 
estratégias, por meio de investimentos orgânicos e 
aquisições de empresas. A oferta pública de ações 
seria um caminho para acelerar o crescimento. A 
trajetória apresentava difíceis entraves. 

O verdadeiro motor do desenvolvimento humano 
é o desafio. Uma de suas principais consequências 
é a “realização de novos talentos”. O que é bastan-
te favorável, porque dá suporte ao crescimento em 
um mercado de trabalho aquecido. A Irani almeja 
prosperar, e o caminho passa pela competitividade 
de custos, segurança e qualidade de produtos e ser-
viços, eficiência na utilização dos recursos e apro-
veitamento das oportunidades. 

Ou seja, o grande desafio contemplava a neces-
sidade de promover um aperfeiçoamento cultural 
que fosse voltado à qualificação constante, auxilian-
do desde o desdobramento das estratégias da em-
presa até a melhoria contínua, impulsionada pelos 
próprios colaboradores.

O fato de as pessoas estarem no centro de todas 
as atividades demandava um ambiente desafiador, 

que oportunizava cons-
tantes capacitações e 
desenvolvimento.

Novas práticas de ges-
tão foram estruturadas e 
implantadas com o obje-
tivo de fortalecer e tornar 
a empresa um modelo de 
referência de aperfeiçoa-
mento. Simultaneamen-
te, a Irani buscou melho-
res práticas e melhores 
resultados e priorizou 
o compromisso com a 

sustentabilidade. Assim, um importante projeto de 
crescimento sustentado foi concebido para o perí-
odo de 2012-2016. Mas mesmo com muitas ações 
já em andamento, outras deveriam ser aprimoradas 
ou iniciadas. 

Um projeto de desenvolvimento e criação de va-
lor pressupunha criar e solidificar relações com os 
envolvidos. E, assim, a Irani passou a trabalhar para 
buscar a prosperidade em conjunto com todos os 
seus públicos.

ObJETIvOs DE mARkETIng
A missão da Irani é construir relações de valor, 

buscando a prosperidade dos clientes, o desen-
volvimento das pessoas e lucros admiráveis, com 
equilíbrio entre meio ambiente e sociedade. O seu 
objetivo é crescer com valor e de forma sustentá-
vel, estabelecer relações significativas e duradou-
ras, contribuir para o desenvolvimento dos clientes 
e também com seus demais públicos. A empre-
sa acredita que o seu sucesso é consequência do 
atendimento das expectativas dos públicos com os 
quais se relaciona: clientes, colaboradores, forne-
cedores, investidores, comunidades e governo. Para 
tal, necessita priorizar seu foco no desenvolvimen-
to de relações que garantam benefícios recíprocos, 
em um clima de transparência e confiança, pauta-
das pela ética, de onde se obtém a verdadeira sus-
tentabilidade. 

Construir relações de valor requer empatia para 

A Irani é 
uma empresa 
essencialmente 
de base florestal, 
tendo como fonte 
principal de 
matéria-prima as 
florestas plantadas 
de pínus
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compreender quais são as necessidades e opor-
tunidades de cada público com quem se relacio-
na. Normalmente, as expectativas expressas não 
representam com fidelidade as reais demandas. É 
preciso estar ao lado, compreender suas aspira-
ções, entender a dinâmica de cada um para, en-
tão, inserir a empresa nesse contexto (Foco Do 
Cliente).

AumEnTAR O vALOR PERCEbIDO DA EmPREsA
A Irani deseja ser uma marca reconhecida e pre-

ferida por seus clientes. Incrementar o seu valor 
significa oferecer produtos e serviços no Foco Do 
Cliente. Só assim poderá obter lucros admiráveis, 
crescer em participação, vendas e rentabilidade. 
Mas para que isso ocorresse, deveria estabelecer 
ações mercadológicas que proporcionassem:

> Buscar estar entre os três principais players se-
toriais nos próximos anos;

> Promover a cultura da inovação;
> Fidelizar os seus clientes;
> Promover e fortalecer a cultura orientada para 

resultados.

O valor é sempre atribuído pelo outro. A obrigação 
empresarial é estimular a construção de ligações que 
sejam percebidas por todos os seus públicos, com 
todas as partes interessadas, como relações de muito 
valor. O esforço deve partir, necessariamente, da em-
presa e ser liderado pelos principais dirigentes.

EsTRATégIAs DE mARkETIng
OFERECER PRODUTOS E SERVIÇOS 

NO FOCO DO CLIENTE

Para construir relações de valor com os clientes 
é preciso estar ao seu lado, compreender o negó-
cio, entender o cenário, as ameaças e as oportu-
nidades. A Irani entendeu que, muito mais do que 
ouvi-lo, era importante conhecer a sua percepção 
e necessidades. Olhar as oportunidades ao seu lado, 
não somente por meio de seus olhos, mas ao seu 
lado, olhando na mesma direção. Antecipando-se 
às oportunidades e construindo-as em conjunto. 
Uma maneira de edificar ofertas de valor absoluta-

mente diferenciadas e contribuir para que o cliente 
prospere e tenha cada vez mais sucesso.

O cliente deveria perceber o compromisso ge-
nuíno da Irani com sua prosperidade. Quando 
isso ocorresse, a relação passaria a ser percebida 
como de alto valor e abriria espaço para mais ne-
gócios.

A Irani deveria se concentrar no Foco Do Clien-
te, procurando desenvolver soluções em conjunto. 
Isso propiciaria um clima de diálogo, confiança e 
entrega. Empresa e cliente cientes de que o com-
promisso comum gera a prosperidade do todo.

DESENVOLVER RELAÇÕES 

SIGNIFICATIVAS E DURADOURAS

A partir da concepção de produtos e serviços no 
Foco Do Cliente, a Irani buscaria estreitar suas liga-
ções. O relacionamento com os clientes deveria ter 
uma intenção estratégica clara, compartilhada e sis-
tematicamente revisada, com uma busca contínua 
pela excelência.

CAPACITAR, ENGAJAR E 

COmPROmETER OS COLABORADORES

A construção de relações de valor com os clien-
tes passaria a ser foco do trabalho: força de vendas, 
produção, assistência técnica, logística e financeiro, 
entre outras. A intenção era que cada área realizasse 
sua parte com muita qualidade. Os colaboradores 
de cada área se relacionando com os respectivos 
departamentos dos clientes. Pessoas com pessoas. 
E, com isso, poderiam contribuir para a percepção 
de valor da oferta como um todo. O cliente valo-
rizaria: produto, atendimento, entrega, relaciona-
mento e parceria.

PLAnO DE AçãO
GESTÃO DA qUALIDADE

A fim de assegurar o cumprimento de condutas 
alinhadas à cultura da empresa e para aprimorar as 
suas práticas, foram implantadas Políticas de Res-
ponsabilidade Corporativa – com foco em políticas 
de Responsabilidade Social, Ambiental, da Qualida-
de, de Inclusão de Pessoas com Deficiência, de Saú-
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de e Segurança do Trabalho, de Voluntariado 
Empresarial e de Compra de Madeira. 

Com o objetivo de difundir os valores cul-
tivados pela Irani e uniformizar e aperfeiçoar 
ações como compromisso permanente na 
gestão dos negócios, foi estabelecida uma 
política de qualidade para o conhecimento de 
todos os colaboradores, clientes e comunida-
de, tendo por meta:

> Buscar a satisfação do cliente, entregan-
do produtos com qualidade, que atendam às 
especificações combinadas, uso pretendido, 
requisitos estatutários e regulamentares, com 
segurança no fornecimento e excelente aten-
dimento;

> Buscar, permanentemente, desenvolver 
novos produtos e soluções para otimizar o desem-
penho da cadeia produtiva na qual se está inserido, 
centrando-se no Foco Do Cliente como forma de 
superar expectativas e antecipar necessidades;

> Buscar continuamente a melhoria de todo o 
sistema de gestão da qualidade, rumo à excelência 
e com foco no resultado final;

> Executar corretamente os procedimentos e se-
guir padrões definidos para assegurar qualidade e 
custos dos produtos e serviços;

> Buscar parcerias estáveis, transparentes e foca-
das em benefícios mútuos, com clientes e fornece-
dores;

> Valorizar o desenvolvimento pessoal e profis-
sional dos colaboradores, promovendo o trabalho 
em equipe como fator determinante para o sucesso 
da empresa;

> Contribuir para a sobrevivência e o crescimento 
sustentado da Irani, promovendo o retorno adequa-
do dos investimentos e assegurando trabalho e ren-
da nas comunidades em que está inserida.

GESTÃO DA INOVAÇÃO

A Irani entende que o caminho para a diferen-
ciação e a competitividade a longo prazo é a ino-
vação. Persegue, continuamente, quatro tipos de 
inovação: de processo, de produto, de modelo 
de negócios e de modelo de gestão. Em 2012, foi 

criada a Gerência de Ino-
vação, responsável pelo 
Núcleo de Inovação e Pes-
quisa e Desenvolvimento 
Corporativo. As ações do 
Núcleo de Inovação são 
desenvolvidas por meio 
do Programa Inova Irani, 
estruturado para acompa-
nhar o seu plano de cres-
cimento. A participação de 
colaboradores, instituições 
científicas e tecnológicas, 
fornecedores e clientes é 
estimulada. Simultanea-
mente, abrange iniciativas 

como o Programa Ideias de Valor, Facilitadores da 
Inovação e o informativo Planeta Inovador, abor-
dando temas relativos à gestão de ideias, inteligên-
cia competitiva, propriedade intelectual, cultura da 
inovação, inovação aberta e gestão de projetos.

Em 2012, a disseminação da cultura da inovação 
por meio da geração de ideias e capacitação de co-
laboradores foi implantada. Já em 2013, a abran-
gência das iniciativas está sendo ampliada, a fim de 
incentivar a inovação aberta.

Ideias de Valor 
Programa responsável pela gestão de ideias in-

terna e externamente à empresa. Aplicado de forma 
contínua, além do objetivo de estimular os ideali-
zadores a promover a inovação por meio do seu 
conhecimento, incrementando os seus resultados 
financeiros e/ou operacionais, busca reconhecer as 
iniciativas e recompensá-los por isso.

Facilitadores da Inovação 
O programa de capacitação foi lançado em 2012, 

com um grupo de 97 colaboradores, que receberam 
treinamentos sobre questões relacionadas à gestão 
da inovação. Vinte e um encontros foram realiza-
dos, totalizando mais de 300 horas de capacitação 
para aqueles que são os responsáveis por dissemi-
nar a inovação.

As ações do 
Núcleo de 
Inovação são 
desenvolvidas 
por meio do 
Programa Inova 
Irani, estruturado 
para acompanhar 
o seu plano de 
crescimento
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Planeta Inovador 
Informativo mensal direcionado às lideranças 

com o intuito de trabalhar a inteligência competiti-
va. Nele, são publicados conteúdos relacionados à 
gestão de inovação e às maiores e melhores inova-
ções tecnológicas, recém-lançadas ou em fase de 
pesquisa e desenvolvimento. Em 2012, foram publi-
cadas sete edições e setenta e seis matérias.

 
Pesquisa e Desenvolvimento Corporativo 
Ações são desenvolvidas por meio de pesquisas 

de médio e longo prazos, em parceria com insti-
tuições científicas e tecnológicas. Com temas ali-
nhados à sua estratégia e ao plano de crescimento 
corporativo, as pesquisas focam toda a cadeia pro-
dutiva, desde a semente até as embalagens de pa-
pelão ondulado.

Em 2012, a parceria iniciada com a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) foi destaque para 
a futura construção de um laboratório de pesquisa 
focado em aplicações superficiais em papéis e em-
balagens. Esse modelo de parceria, além de crescer 
gradativamente, irá estender-se para outras univer-
sidades.

fOCO DO CLIEnTE: TRAnsfORmAR
CLIEnTEs Em PARCEIROs EsTRATégICOs
A disseminação de seus valores e conhecimento 

reforça o conceito do Foco Do Cliente. Além disso, 
mantém uma política comercial transparente, com 
regras claras para as negociações. Treinamentos 
técnicos foram realizados pela equipe Irani com 
diversos clientes. A Unidade Embalagem SP minis-
trou 13 treinamentos; a Embalagem SC, nove; e a 
Papel, seis. A iniciativa surgiu para reforçar a par-
ceria e tornar-se um fórum diferenciado para troca 
de informações, atendimento e busca de soluções 
conjuntas. Era fundamental entender para atender 
melhor.

Em 2012, foi implantado o projeto Compar-
tilhando Valor, uma parceria entre as áreas Co-
mercial e de Sustentabilidade. A ideia é apresentar 
aos clientes projetos e ações de sustentabilidade 
desenvolvidos, a fim de obter o seu engajamento 

nesse compromisso e contribuir para a perenidade 
dos negócios. O desafio é gerar vantagem compe-
titiva e fomentar para que mais clientes valorizem a 
sustentabilidade e a considerem como diferencial 
de compra. A Irani entende que a sustentabilidade 
pode também ser uma oportunidade de negócio 
na medida em que os clientes valorizem as práticas 
sociais e ambientais e as certificações e visualizem 
o relatório de sustentabilidade como um compro-
misso com a transparência.

DEsEnvOLvImEnTO 
COmPARTILHADO DE PRODuTOs
A Irani oferece estrutura para o desenvolvimento 

de projetos para clientes dos mais diversos segmen-
tos em que atua. No negócio papel, os esforços são 
direcionados para o desenvolvimento de insumos, 
matérias-primas e novas linhas de papéis Kraft e 
reciclado. No negócio embalagem, o foco é o de-
senvolvimento de embalagens diferenciadas para os 
segmentos de frigorífico, alimentício, fruticultura, 
metalmecânico, químico e outros.

Os projetos são desenvolvidos com o Foco Do 
Cliente e priorizam iniciativas que reduzam os cus-
tos e visem a melhorias no desempenho, buscando 
embalagens inovadoras. São contempladas todas as 
etapas do processo, desde a semente até os produ-
tos finais de papéis e embalagens. Para vários clien-
tes, foram feitas adequações nas embalagens ofere-
cidas que proporcionaram ganhos a eles e melhoria 
nos processos e na produção.

Os projetos são balizados pelo compromisso com 
a sustentabilidade e por relações éticas e transpa-
rentes. Atuando de forma diferenciada no mercado, 
busca soluções em seus delineamentos, passando 
pela redução de matérias-primas na fabricação e 
otimização de processos. Os seus produtos, ofe-
recendo soluções personalizadas e inovadoras ao 
mercado, são biodegradáveis e recicláveis.

susTEnTAbILIDADE: vALOR EmPREsARIAL
Um comitê de sustentabilidade foi formado, 

composto por sete colaboradores, representantes 
de diversas unidades. Isso foi muito importante para 
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fomentar iniciativas internas com os diferen-
tes públicos. 

Em 2012, a empresa consultou e buscou o 
engajamento dos stakeholders em relação a 
temas da sustentabilidade. Por meio de seis 
painéis especializados por grupo de interes-
se, obteve uma participação bem expressiva e 
com uma profundidade maior. Isso possibili-
tou revisar prioridades, agregar novos desafios 
e gerar valor compartilhado com os diversos 
públicos envolvidos e interessados no negócio 
da empresa. Os painéis, além de permitir uma 
visão abrangente das expectativas, priorizam 
as mais relevantes para cada público. 

Além dos painéis, o diálogo permanente 
com alguns públicos ocorre por meio de ca-
nais que abrangem clientes, colaboradores e for-
necedores. Para esses públicos, é importante que 
haja mecanismos que possam capturar demandas 
e expectativas. Pesquisas de satisfação, de clima 
organizacional, pesquisas qualitativas com grupos 
de discussão e registros de contatos em ferramen-
tas de CRM são alguns exemplos de mecanismos 
bastante utilizados.

RELACIOnAmEnTO COm As
COmunIDADEs nO EnTORnO
A Irani busca se posicionar em relação às comu-

nidades do entorno de seus negócios (municípios 
onde residem os colaboradores e que estejam su-
jeitos a conviver com algum tipo de impacto, posi-
tivo ou negativo, em decorrência das atividades da 
empresa) como agente promotora e multiplicadora 
do desenvolvimento econômico, social, ambiental, 
comunitário e pessoal.

Presente há mais de 70 anos em Santa Catarina, 
possui grande influência na região e é percebida 
como uma empresa idônea, geradora de emprego 
e renda para os municípios circundantes e com res-
ponsabilidade socioambiental.

A comunicação ocorre por meio de represen-
tantes da empresa nessas localidades. Em Campi-
na da Alegria, Vargem Bonita (SC), é feita por meio 
da área de Gestão da Vila, Jornal Conversa Aberta 

e de reuniões esporádicas 
com membros da diretoria 
da Associação de Morado-
res de Campina da Alegria 
(AMOCA) e com os mo-
radores. Essas ferramen-
tas de comunicação são 
colocadas à disposição 
da comunidade. O Jornal 
Conversa Aberta, em 2012, 
tornou-se ainda mais in-
terativo com matérias su-
geridas pela comunidade, 
incluindo temas socioam-
bientais. 

Os investimentos sociais 
são focados nessas localidades, em iniciativas que 
contribuem com a redução das desigualdades so-
ciais e com o desenvolvimento de crianças e jovens 
nas áreas da cidadania, esporte, cultura, educação e 
preservação do meio ambiente. 

O relacionamento com as comunidades nas cer-
canias das plantas industriais de São Paulo e Rio 
Grande do Sul vem sendo fortalecido. Em 2012, foi 
reformulada a metodologia para identificação dos 
aspectos e impactos sociais que as operações da 
Irani causam. Essa metodologia foi implantada nas 
unidades industriais e florestais e no escritório cor-
porativo.

Além de pesquisa externa com as comunidades, 
foi incorporada a análise interna dos possíveis im-
pactos gerados e a elaboração de planos de ação 
para mitigá-los. Essa nova metodologia auxilia na 
definição da relevância dos temas sociais, bem 
como no alinhamento de suas práticas às expecta-
tivas das comunidades, orientando decisões como 
implantação de projetos e continuidade dos inves-
timentos. 

Os investimentos sociais são realizados com pro-
gramas e projetos desenvolvidos por instituições 
sólidas com as quais a Irani pode instituir parce-
rias duradouras. Entre as parcerias, destacam-se: 
Programa SESI Atleta do Futuro, Broto do Galho e 
apoios e doações a instituições locais.

O desafio é 
gerar vantagem 
competitiva e 
fomentar para 
que mais clientes 
valorizem a 
sustentabilidade 
e a considerem 
como diferencial 
de compra
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REsPEITO AO mEIO AmbIEnTE: 
PRÁTICA quE PERmEIA Os PROCEssOs 
A produção ambientalmente responsável é um 

compromisso da Irani. Tanto que busca garantir que 
as suas atividades estejam em consonância com a 
legislação ambiental aplicável. Assim, adota diver-
sas medidas com o intuito de minimizar os impactos 
ambientais ocasionados. 

> Implantação do projeto Análise do Ciclo de Vida 
(ACV) do papel Fine Kraft 35g e embalagem de pa-
pelão ondulado. Esse projeto possibilitará identificar 
de forma mais detalhada os impactos gerados pela 
fabricação desse produto ao longo de sua cadeia de 
produção;

> Início do processo de adequação para a im-
plantação da ISO 14.001 nas unidades industriais de 
Santa Catarina e de São Paulo; 

> Monitoramento de fauna e flora nas áreas de 
atuação, identificando os impactos da atividade flo-
restal nessas comunidades, subsidiando, assim, a 
elaboração de medidas mitigatórias e compensató-
rias;

> A disponibilização de 1.474 horas dos colabo-
radores para projetos de educação ambiental. Nas 
ações, foram envolvidas 5.813 pessoas (trabalhado-
res, alunos, fornecedores, clientes, comunidade).

O COLAbORADOR 
COmO PARCEIRO EsTRATégICO
Os trabalhadores são parceiros estratégicos 

para a empresa atingir os seus objetivos. O con-
ceito Foco Do Cliente foi compreendido por to-
dos. Para isso, foram realizados treinamentos e di-
vulgação do conceito, contemplando a totalidade 
do quadro funcional da empresa. Oito grupos de 
multiplicadores foram criados e 143 turmas foram 
treinadas.

Para capacitar, engajar e motivar o seu quadro 
funcional a Irani desenvolveu vários programas. Al-
guns deles são:

PROGRAmA CRESCE

Compreende ações de capacitação e desenvolvi-
mento de pessoas alinhadas às estratégias. 

PROGRAmA mOTIVA

Agrupa as ações que asseguram um excelente 
clima organizacional. 

PROGRAmA SUPERA

Avalia o desempenho de resultados (metas das 
equipes) e de competências (individual) 

PROGRAmA CUIDA

Envolve a gestão integrada em saúde e segurança 
do trabalho. 

PROGRAmA GERA

O Programa GERA busca a renovação saudável 
das equipes e a garantia de uma trajetória de suces-
so mútuo entre colaborador e empresa. 

REsuLTADOs ObTIDOs
Para a Irani, construir relações de valor passou a 

ser o eixo central de sua missão. Mais de 80% do 
portfólio de clientes está há mais de cinco anos sen-
do atendidos pela empresa. A lealdade atesta que as 
relações duradouras e significativas são baseadas na 
ideia de gerar valor para todos.

Os clientes perceberam o compromisso genuíno 
da Irani com a prosperidade deles. As relações pas-
saram a ser percebidas como de muito valor e abri-
ram espaço para solidificar mais a parceria, o que, 
por consequência, gerou mais e melhores negócios.

ALTO nÍvEL DE sATIsfAçãO DOs CLIEnTEs
A Pesquisa de Satisfação de Clientes é uma fer-

ramenta importante para entender a percepção de 
valor desse público em relação à empresa. Realiza-
da anualmente, a Pesquisa de Satisfação considera 
fatores como: identificação dos clientes com os va-
lores da empresa, influência das ações sustentáveis 
na decisão de compra, contribuição para o negócio 
dos clientes, qualidade dos produtos e serviços, in-
dicação da Irani para outras empresas pelo cliente e 
também a percepção do cliente por intermédio de 
uma palavra que resuma, em sua concepção, a sua 
relação com a Irani.

O resultado de 2013 foi excelente. A média da 
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satisfação dos clientes foi de 4,3 pontos em 
5 possíveis (86% de favorabilidade), demons-
trando que as estratégias e as ações realiza-
das foram altamente efetivas.

mAIs vALOR, mELHOREs REsuLTADOs, 
mAIs RECOnHECImEnTO
Em 2013, a Irani teve lucro bruto de  

R$ 186,2 milhões, ante os R$ 168 milhões 
de 2012, apresentando aumento de 10,8%. A 
margem bruta em 2013 foi de 30,8%, 3,9 pon-
tos percentuais inferiores à de 2012.

Em 2013, o resultado líquido atingiu  
R$ 67,4 milhões, apresentando um aumento 
de 155,5% em relação a 2012.

A Irani enfrentou bem esse enorme desafio 
da competitividade em 2013. Manteve uma 
margem Ebitda Ajustado de 20,9%, alcançan-
do um Ebitda Ajustado anual de R$ 126,2 mi-
lhões. 

Os reconhecimentos conquistados geraram valor 
percebido para a empresa em seu propósito de se 
distinguir com práticas diferenciadas de sustentabi-
lidade junto aos seus diferentes públicos. 

Alguns dos reconhecimentos recebidos em 2013 
foram:

20º PRêmIO ExPRESSÃO Em ECOLOGIA

A Empresa, premiada na categoria Gestão Am-
biental, foi reconhecida pelo case “Gestão Ambien-
tal Celulose Irani”.

22º PRêmIO BRASILEIRO DE EmBALAGEm EmbanEWs

Pela terceira vez consecutiva, a Irani conquis-
tou o Prêmio de Embalagens conferido pela revista 
Embanews. A empresa foi premiada nas categorias 
Design, Sustentabilidade e Embalagem Destaque. O 
evento de premiação aconteceu em abril.

PRêmIO DESTAqUES DO SETOR

ABTCP 2013: a Irani foi a vencedora da categoria 
Sustentabilidade no Prêmio Destaques de Papel e 
Celulose 2013, promovido pela Associação Brasilei-
ra Técnica de Celulose e Papel (ABTCP).

PROGRAmA GAúCHO 

DE qUALIDADE 

E PRODUTIVIDADE

A Irani teve seu Mo-
delo de Excelência em 
Gestão (MEG) reco-
nhecido pelo Programa 
Gaúcho de Qualidade 
e Produtividade (PGPQ) 
em agosto. O reconhe-
cimento é conferido 
às organizações que 
se destacaram na bus-
ca pela excelência em 
gestão.

Guia ExamE dE 

sustEntabilidadE 2013

A Irani foi escolhida 
como uma das empre-

sas destaque do setor de Papel e Celulose pelo Guia 
Exame de Sustentabilidade 2013. O projeto “Análise 
do Ciclo de Vida” foi escolhido para ilustrar a página 
dedicada à empresa no anuário. 

éPOCA NEGóCIOS 360

A Celulose Irani conquistou posição de destaque 
no anuário 2013 da Época Negócios 360º. Entre as 
250 melhores empresas do Brasil, a Irani aparece na 
45ª posição. A premiação reconheceu a melhor em-
presa do ano e também as melhores em cada setor.

Prêmio Empresas que Melhor se Comunicam 
com Jornalistas: a Celulose Irani foi eleita, pela pri-
meira vez, como uma das empresas que melhor se 
comunicam com os jornalistas na categoria Papel 
e Celulose, pela revista Negócios da Comunicação. 
Os vencedores foram escolhidos por meio de pes-
quisa realizada com mais de 25 mil jornalistas de 
todo o país e auditada pela BDO Brazil.

COLAbORADOREs mAIs sATIsfEITOs,
EngAJADOs E mOTIvADOs 
Os programas desenvolvidos com o objetivo de 

capacitar, engajar e motivar o quadro funcional ob-

Pela terceira vez 
consecutiva, a 
Irani conquistou 
o Prêmio de 
Embalagens 
conferido pela 
revista embanews. 
A empresa foi 
premiada nas 
categorias Design, 
Sustentabilidade 
e Embalagem 
Destaque
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tiveram resultados importantes. O nível de satisfa-
ção interna aumentou, o clima organizacional teve 
uma sensível melhora, proporcionando um clima 
mais estimulante e motivador, ampliando a criação 
de uma identidade dos colaboradores com a em-
presa e na responsabilidade compartilhada pelo seu 
crescimento.

Atuar com foco na construção de valor propor-

Programa Motiva
evolução dos resultados da pesquisa de clima organizacional (média em %)

2008 2010 2012

65 65 75

Programa Supera
Média geral das avaliações de competência do programa (escala até 4)

2010 2011 2012 2013

3,11 3,26 3,30 3,31

qUADRO 2

SATiSFAção doS ColABoRAdoReS

Ideias de Valor

Mais de 1.000 ideias registradas em 2013.

cionou uma transformação na alma da empresa. 
Houve um enriquecimento no seu papel e no po-
tencial de conversão que ela provoca com as pes-
soas com as quais se relaciona. 

Hoje, a Irani desfruta de uma percepção coleti-
va de compromisso com a prosperidade do todo. 
Esse foi o resultado de um trabalho construído lado 
a lado com todos os seus públicos.

Pericles Pereira druck é diretor-presidente da Irani
Sérgio luiz Cotrim Ribas é diretor de Negócios, Papel e Embalagem
Paulo Ratinecas é sócio-diretor da MaxiMarket Gestão do Reconhecimento
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O DIA Em quE O sALãO DO

AuTOmÓvEL vEnDEu CAsAs DE mADEIRA

CAsEs & CAusOs

décio Clemente
Atua na área de marketing há mais de 30 anos e é colunista da rádio Jovem Pan de São Paulo.

Era o ano de 1977. Eu trabalhava na Fiat e estáva-
mos em uma convenção em Salvador, na Bahia. Toda 
a diretoria estava lá para ensaiar as apresentações 
para a rede de concessionários credenciada. O ner-
vosismo estava a mil. Além disso, e quase ao mesmo 
tempo, tínhamos que cuidar da exposição que a Fiat 
faria no Salão do Automóvel daquele ano, que era e 
ainda é realizado em São Paulo. Não sei por que, mas 
meu chefe não havia designado ninguém para cuidar 
dessa exposição. Ou seja, alguém da equipe teria que 
voltar de Salvador e tocar o Salão em São Paulo, e é 
claro que sobrou para mim. Voltei de Salvador abso-
lutamente contrariado por deixar a convenção que 
tínhamos planejado tanto. Eu perderia tudo que aju-
dei a construir; mas fazer o quê? Depois da conven-
ção, os concessionários iriam ao Anhembi para ver os 
carros do ano ao vivo em plena exposição. 

Quando cheguei a São Paulo, fui direto para o 
Anhembi para ver a montagem de nosso estande. 
Mas não tinha nada ali. Era um enorme espaço em 
branco e não havia ninguém montando nada. Deses-
perado, liguei para o meu chefe e contei o que estava 
acontecendo. Ele me disse o seguinte: “É claro que 
não tem nada aí. Você voltou justamente para isso, se 
vira que eu esqueci de fazer a droga do estande; só 
comprei o espaço, agora você precisa montar tudo 
do zero.”  Ele me pediu pelo amor de Deus para que 
fizesse alguma coisa. 

O mais aterrorizante foi que não havia nenhuma 
empresa de montagem de estandes para fazer algo 
por mim. Todas estavam ocupadas com outras mar-
cas mais organizadas que a nossa. Não  teve outro 
jeito, precisei me virar. Foi com essa imensa dificul-

dade que tive uma feliz ideia quando passei pela ave-
nida Ibirapuera e vi uma enorme casa pré-montada 
de madeira em exposição. O nome da empresa que 
fazia aquela casa era Bel Recanto. 

Parei meu carro na porta, desci e falei com o pró-
prio dono, que por sorte estava lá. Perguntei se ele 
gostaria de fazer uma exposição de graça daquela 
bonita casa no Salão do Automóvel, que receberia 
milhares de pessoas por 15 dias consecutivos. Ele me 
perguntou se poderia colocar um vendedor de casas 
ali. Respondi que sim e ele topou na hora. Fizemos o 
que tínhamos que fazer. Construímos uma enorme 
casa dentro do Anhembi, e em torno dela, em cima 
de um tapete verde, como se fosse grama, coloca-
mos todos os carros da Fiat. Foi um sucesso. 

Fiz o estande de graça. Quem não gostou nada da 
ideia foi o Caio de Alcântara Machado, o dono do Sa-
lão do Automóvel na época, que queria desmontar 
nossa obra-prima porque estávamos fazendo expo-
sição de duas empresas – a da Fiat e a da Bel Re-
canto – com um custo só. Ele queria me matar, mas 
eu, com jeito, argumentei que no contrato não exis-
tia nenhuma cláusula de que não podia fazer aquilo. 
E não tinha mesmo; mas a partir do Salão seguinte 
passou a ter. 

O pior de tudo ocorreu quando, depois da Con-
venção, começou o Salão. Meu chefe, acompanhado 
do presidente da Fiat, foi lá. Quando o italiano fez al-
tos elogios perguntando quem tinha tido a bela ideia, 
meu chefe disse na maior cara de pau que tinha sido 
ele. Ou seja, só não falo o nome desse energúmeno 
nesta coluna porque trata-se de um grande filho de 
uma mãe!
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Case studies – revista brasileira de management, publicação com arbitragem eminentemente prática, está orientada para 

veicular as novas experiências, tecnologias e processos gerenciais desenvolvidos nas organizações. Seu objetivo é funcionar 

como fórum editorial permanente para a troca de conhecimentos e reciclagem de alto nível na área empresarial, por meio 

de estudos e ensaios multidisciplinares. Em seus artigos, assinados por dirigentes empresariais, técnicos e consultores, serão 

contemplados trabalhos criativos, pioneiros ou inovadores desenvolvidos dentro das suas próprias organizações ou por elas 

expressamente autorizados.

Embora o tema seja da livre escolha do autor, sugere-se que o trabalho venha estruturado a partir de um diagnóstico ou 

explicitando as causas que originaram o experimento; recomenda-se a descrição do seu desenvolvimento, as dificuldades en-

frentadas para a implementação e uma conclusão, com os resultados alcançados, mesmo parciais, no caso de o trabalho não 

estar finalizado. Sugere-se também que, se possível, sejam apresentadas medidas quantitativas, de forma a melhor ilustrar o case.

Todos os trabalhos enviados para Case Studies serão analisados à luz da linha editorial da publicação, que visa a manter um 

nível elevado dos textos.

ORIEnTAçãO bÁsICA

> Cada artigo enviado deverá conter, além do(s) nome(s) do(s) autor(es), sua qualificação e atividade profissional, telefone e  

e-mail. Não serão publicados trabalhos com codinomes.

> O espaço de cada case na revista ficará a critério do editor, mas recomenda-se o envio de textos com o mínimo de dez pági-

nas, totalizando cerca de 21 mil caracteres, excluindo gráficos e tabelas.

> Os cases devem ser enviados, preferencialmente, por e-mail para o seguinte endereço: joao.penido@insightnet.com.br.  

Os contatos com o editor podem ser feitos através do telefone (21) 2509-5399.

> Todas as ilustrações (gráficos, tabelas, figuras scaneadas, desenhos etc.) deverão vir em programas compatíveis com a linha 

PC, como PowerPoint, Microsoft Graph, CorelDraw, Illustrator, Photoshop etc. Case Studies reserva-se o direito de eliminar as 

ilustrações que não puderem ser reproduzidas com qualidade.

> Tabelas, gráficos e figuras deverão ser enumerados e identificados no texto.

> Cada autor receberá, gratuitamente, 10 exemplares da edição que contiver seu artigo publicado.

AOS AUTORES E COLABORADORES

ASSINE CAsE sTuDIEs
REVISTA BRASILEIRA DE MANAGEMENT

Envie um e-mail para case.studies@insightnet.com.br
e veja condições especiais para assinar a melhor revista de management do Brasil

Verifique, também, as condições para assinatura da Case Studies on-line.

I N S I G H T






