
editorial

OO primeiro semestre de 2014 começou muito dinâ-
mico, com a entrega do primeiro lote de WHRU (Recu-
perador de calor de grande porte) e Dutos de Exaustão 
para a GE Oil&Gas. Trabalhamos com força total para 
reverter o cenário de atraso e conseguimos entregar o 
pacote da P-74 dentro do prazo de necessidade de nos-
so cliente.

A fabricação do pacote para a P-75 iniciou logo em 
seguida, com outro desafio de prazo e, especialmente, 
de redução de custo e horas de fabricação. Pode-se di-
zer que a Asvotec investiu muitos recursos nesse desen-
volvimento de produto e que agora precisamos trazer o 
devido retorno do investimento para a empresa. Temos 
ainda os pacotes da P-76 e P-77 (terceiro e quarto lotes) 
para recuperar tais recursos e devemos aplicar, nesse 
processo, toda a experiência adquirida nos primeiros 
lotes.

Desde o começo do ano, trabalhamos intensamen-
te, na empresa, com o programa 5S , o qual visa or-
ganizar, estruturar e melhorar a Asvotec em todos os 
níveis e de diversas formas. Foi feito um treinamento 
em formato de “auditoria”, em que levantamos inúme-
ras oportunidades de melhoria que podem ser feitas 
em todos os departamentos. Elas serão realizadas ao 
longo do ano, lideradas pelos representantes do grupo 
de trabalho do SGI/5S. Aproveito para parabenizar a 
todos que estão se empenhando nesta nobre causa. 
Certamente, é um esforço que está trazendo benefí-
cios que se estenderão em longo prazo.

O segundo semestre será marcado, internamente, 
pela finalização dos projetos da Cessão Onerosa. 
Externamente, iremos redobrar nossa agressividade 
de vendas, porque precisamos reabastecer nossa 
carteira.

A Asvotec continua investindo em máquinas novas 
e em reestruturação, para manter-se competitiva. 
Inauguramos nossa nova cabine de pintura e con-
tamos agora com uma grande furadeira radial. Em 
junho iniciamos a operação de nossa nova máquina 
de corte a plasma de alta definição, o que trará redu-
ção de tempo de fabricação e, portanto, aumento de 
produtividade.

Além disso, estamos trabalhando arduamente 
para rever processos internos, tornando-os mais 
ágeis e eficientes. Contamos com a dedicação e o 
comprometimento de todos para tornar a empresa 
mais produtiva e, assim, mais competitiva. O merca-
do continua extremamente acirrado, tendo em vista 
os poucos projetos para a indústria no Brasil, em um 
ano de copa do mundo e eleições.

Enquanto isso, vamos torcer para que o melhor 
time vença a copa do mundo e para que todo bra-
sileiro se conscientize da importância de eleger um 
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Primeiro lote de WHRU e Dutos de 
Exaustão são entregues à GE Oil&Gas
Projeto é pioneiro no Brasil; equipamentos vão para a Petrobras

novo governo que prio-
rize a indústria nacional, 
pois é ela que alimenta a 
economia.

“Temos um projeto pioneiro no 
Brasil e agora buscamos resultados 
técnicos e financeiros igualmente po-
sitivos”, afirma.

As atividades para a produção do 
terceiro lote, que será para a P-76, 
já começaram e as chapas principais 
para a P-77, último lote, estão no na-
vio a caminho do porto de Santos.

O executivo ressalta o empenho 
de todas as áreas para reverter os 
problemas com atrasos no recebi-
mento de matéria-prima, bem como 
com parceiros terceirizados. A per-
sistência, o profissionalismo e o es-
pírito de equipe se sobressaíram e  
Christian parabenizou os colabora-
dores de todos os departamentos por 
isso. O diretor-geral também parabe-
nizou toda produção pelo ótimo tra-
balho de redução de horas. “Precisa-
mos continuar reduzindo a cada lote 
para atingirmos a nossa meta. Sabe-
mos que é possível, pois agora pe-
gamos todos os macetes e teremos 
a matéria-prima na mão mais cedo”.

Primeiro lote de WHRU embarca para a GE Oil&Gas; colaboradores comemoram

EEm 2014, a Asvotec registrou mais 
um marco pioneiro em sua história e 
tornou-se a primeira empresa brasi-
leira a projetar e fabricar totalmen-
te os equipamentos denominados 
WHRU (Waste Heat Recovery Unit) 
- recuperadores de calor de grande 
porte, e Dutos de Exaustão, no Bra-
sil. Os equipamentos serão aplicados 
no navio plataforma P-74, do Projeto 
Cessão Onerosa, da Petrobras. O pri-
meiro lote foi entregue à GE Oil&Gas, 
em fevereiro, e o segundo, em junho.

Ao comparar os resultados do pri-
meiro e do segundo lote de WHRU, 
o diretor-geral, Christian Mader, des-
tacou a evolução do trabalho, com 
uma importante melhoria nos resul-
tados. “Tivemos que investir muito 
no desenvolvimento deste produto e 
gastamos muito além do previsto no 
primeiro lote”, relata.

O desenvolvimento dos recupera-
dores de calor de grande porte, com 
tecnologia própria, coloca a Asvotec 
em destaque no mercado. Inclusive, 
com possibilidades para exportar o 
equipamento para outros países.
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Em Monte Mor, a equipe As-
votec tornou-se vice-campeã 
2014 do Campeonato Amador 
de Futebol Society da Center 
Bool Academia de Futebol, e 
Washington Gonçalves dos 
Santos garantiu o título de ar-
tilheiro, com 19 gols. O time 
campeão foi o São Lourenço, 
por 3 a 2, nos pênaltis. O even-
to foi promovido entre os meses 
de abril e maio. Doze equipes 
disputaram o título. 

Com a meta de qualificar os seus 171 
operadores para operar ponte rolante, 
a Asvotec reforçou investimentos em 
recursos humanos e já preparou 39 
profissionais para a função, em 2014. 
A primeira turma foi em 11 de março e 
as outras duas, nos dias 9 e 23 de ju-
nho. Com isso, já são 110 profissionais 
habilitados, dos quais 70% tiveram trei-
namento pela empresa. Quem participa 
recebe certificado. 

O curso, com 8 horas-aula de teoria e 
prática, consta em um programa inicia-
do em agosto de 2012 e, atualmente, 
é ministrado pelo técnico de segurança 
do trabalho Elton Rodrigo de Souza: 
“O nosso foco é a segurança e quan-
to mais colaboradores conhecerem o 

Na semana de 31 de março a 
4 de abril, o Comitê 5S/SGI pro-
moveu um treinamento bastante 
diferente do convencional. Primei-
ro, os integrantes do comitê dividi-
ram-se em duplas e, em seguida, 
organizaram grupos com até dez 
colaboradores das áreas admi-
nistrativas e da produção para um 
amplo trabalho de auditoria 5S, na 
empresa. 

Os times levantaram todas as 
necessidades das áreas, elabora-
ram um relatório para as lideran-
ças e já estão implementando as 
soluções para os problemas en-
contrados, com base em um ca-
lendário de atividades.

Ricardo Quintino, que coordena 
o programa desde fevereiro deste 
ano, informou que, num primeiro 
momento, estão sendo realizadas 
atividades que não demandam 
custos, cujas soluções são imedia-
tas. Outra ação consiste na padro-
nização dos armários para guardar 
cintos, correntes, manilhas. O pilo-
to começou na Usinagem. 

Quem ainda trata o 5S com des-
confiança, tem a oportunidade de 
abraçar a causa para trabalhar 
num ambiente mais limpo e or-
ganizado, atuar com mais segu-
rança e menos esforços e sentir  
bem-estar, especialmente na hora 
de receber um cliente, um fornece-
dor, entre outros visitantes. 

O programa 5S começou em 
julho de 2009 e, desde essa épo-
ca, vinha sendo coordenado pelo 
supervisor de produção, Geraldo 
Magela Pinto.

Mais conhecimento, melhor produ-
tividade. Foi com esse pensamento 
que 33 colaboradores da Produção 
e Almoxarifado participaram, em 8 de 
maio, de um encontro sobre Discos 
abrasivos de corte e desbaste, com 
Francisco José Montagnana, da Ina-
tec Abrasivos, fornecedor da Asvotec. 

Os objetivos do evento foram co-
nhecer diferentes versões do pro-
duto; identificar o modelo mais ade-
quado para cada tipo de operação, a 
fim de obter melhor aproveitamento; 
saber o momento certo de fazer a 
substituição, bem como o descarte 
do produto e a forma mais correta de 
realizar essas tarefas. Os discos são 
utilizados em toda a fábrica. 

Renato Clemente, que tam-
bém integra o time, agradeceu 
aos colaboradores e aos convi-
dados que formaram a equipe 
e lembrou que a Asvotec já é 
bicampeã do evento, do qual 
participa há três anos. Após a 
final, o time reuniu-se no Grê-
mio da empresa e, com apoio 
da Diretoria da Asvotec, reali-
zou um churrasco para celebrar 
os resultados, especialmente 
a determinação e o espírito de 
equipe. Parabéns ao time!

Uma das equipes no treinamento de ponte rolante

Colaboradores em treinamento com Francisco Montagnana

ESPORTES   Asvotec é vice-campeã em futebol society

Ponte Rolante
equipamento e o utilizarem de forma correta, maior 
será a prevenção de acidentes, com melhor qualida-
de de vida no trabalho”, diz o instrutor.

Discos abrasivos de corte e desbaste

Programa 5S

Equipe Asvotec vice-campeã 2014
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Eder, Leonel e Ronaldo

Ações comerciais, ações 
tecnológicas, processos inter-
nos e investimentos formaram 
a pauta principal do Encontro  
de Lideranças 2014, realizado 
em maio.

O primeiro evento do gêne-
ro ocorreu em agosto do ano 
passado, quando os assuntos 
estratégicos para a empresa, 
assim como as ações a serem 
realizadas, foram definidos. 
Participaram gerentes e super-

Ações estratégicas ganham reforço em 2014
visores. O objetivo do evento é 
tornar a empresa mais organi-
zada, estruturada e, portanto, 
mais eficiente e competitiva. O 
diretor-geral, Christian Mader, 
explica que as principais ações 
comerciais visam trabalhar me-
lhor o mercado em que a em-
presa atua, ao passo que as 
ações tecnológicas envolverão 
o desenvolvimento de produ-
tos. Os processos internos se-
rão redesenhados e mais bem 

Começou a operar, em junho, na 
área de Preparação de Materiais, 
uma máquina de corte a plasma 
de alta definição que já está sen-
do utilizada no corte de chapas 
de aço inoxidável e de aço carbo-
no, para a fabricação de todos os 
equipamentos da Asvotec. 

O gerente de produção, Sebas-
tião Lopes, explica que a velocida-
de do equipamento é seis vezes 
maior em comparação com as de-
mais máquinas de corte utilizadas 
na empresa. “Isso representa um 
aumento de cerca de 600% na ca-
pacidade produtiva de corte, com 

ganhos na redução de custos, na 
eficiência e na qualidade”, diz ele. 
Parte do corte de chapas, espe-
cialmente daquelas que necessi-
tam de algum tipo de dobra, vinha 
sendo realizada por uma empresa 
terceirizada.

A nova máquina de corte tem 
três metros de largura por 15 de 
metros de comprimento. Outro di-
ferencial é que o corte é feito so-
bre uma mesa com água, o que 
impede o surgimento de poeira ou 
fumaça, uma importante contribui-
ção à saúde do operador e à pre-
servação do meio ambiente.

Preparação de Materiais recebe nova máquina de corte

Nova máquina de corte, mais eficiência e melhor qualidade

A aquisição de uma Cabine 
de Pintura com alta tecnologia 
e capacidade para atender, es-
pecialmente, equipamentos de 
grande porte como o WHRU 
(Waste Heat Recovery Unit) faz 
parte de um pacote de investi-
mentos realizado pela Asvotec, 
em 2013, dentro do plano de 
aumento de produtividade da 
empresa. O fornecedor é a Ar-
protec, de Valinhos e o equipa-
mento já está em operação.

Segundo o supervisor de En-
genharia Projetos/Desenhos, 
Lídio Antonio de Oliveira, a ca-
bine conta com 19 metros de 
comprimento, duas portas de 
entrada e de saída e recursos 
que permitem utilizar somente 
metade da capacidade para pe-
ças de pequeno e médio porte, 
como também possibilita aten-

Nova Cabine de Pintura atenderá grandes equipamentos

der equipamentos com metra-
gem superior a 19 metros. 

Quando a utilização é parcial, 
cortinas especiais funcionam 
como vedação da área em uso. 
Essa vedação também ocor-
re quando o equipamento tem 
metragem superior a 19 metros 
e parte da peça permanece ex-
posta do lado de fora da cabine. 
Também é possível executar a 
pintura com até duas cores di-
ferentes ao mesmo tempo, sem 
que haja interferência de uma 
na outra. Os resultados são 
uma qualidade de pintura muito 
superior à que vinha sendo ob-
tida até então.

A compra do equipamento faz 
parte do acordo contratual com 
a GE Oil&Gas, para a fabrica-
ção do WHRU. Lídio enfatiza 
que esse investimento signifi-

ca um avanço 
para a Asvotec, 
tanto em termos 
de tecnologia e 
aumento da ca-
pacidade, como 
de melhoria da 
segurança, de 
qualidade de 
vida de seus 
colaboradores 
e de preser-
vação do meio  
ambiente. 

Ainda segun-
do o supervisor, 
a iluminação é 
mais adequada 
para o trabalho do pintor, sem 
contar que o ambiente é limpo. 
Todos os resíduos de tinta são 
filtrados, o que impede que o 
spray se espalhe para outras 

Inclusive com mais de 19 metros de comprimento; tecnologia diferenciada

áreas da fábrica ou contamine 
o meio ambiente. Atualmente, 
quatro profissionais integram a 
equipe de pintura. 

Cabine de Pintura: mais tecnologia para a fábrica

trabalhados e, por fim, estudos 
vão mostrar a necessidade de 
novos investimentos em má-
quinas para aumentar a produ-
tividade.

Christian reforçou tratar-se 
de um conjunto de ações ne-
cessárias para o crescimen-
to da empresa, as quais têm 
metas claras e estão sendo 
trabalhadas em grupos, com o 
suporte dos gestores e acom-
panhadas de perto pela Direto-

ria. Na opinião do diretor-geral, 
está sendo um trabalho muito 
interessante e motivador, pois 
já apareceram os primeiros 
resultados e com boas expec-
tativas para um curto prazo: 
“Este trabalho é fundamental 
para que a Asvotec se mante-
nha competitiva no mercado, 
reduza custos e aumente a sua 
produtividade”, observa. 
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Asvotec será a primeira empresa brasileira com 
tecnologia própria na área de combustão

Campo de testes será instalado na empresa e terá flare para medir suficiência 

Às vésperas de completar 
meio século, a Asvotec põe fim 
às parcerias com licenciadores 
internacionais para se firmar 
como a primeira empresa bra-
sileira com tecnologia própria 
e campo de testes na área de 
combustão, no país. Trata-se 
de uma contribuição histórica à 
indústria nacional.

As áreas de Vendas, Enge-
nharia e de Produção traba-
lham em ritmo acelerado para 
tornar o projeto realidade. O 
campo de testes, que deve ser 
concluído até o final de 2014, 
vai receber um equipamento 
modelo flare, por meio do qual 
serão validados o processo de 
fabricação e a suficiência da 
empresa, por um organismo 
nacional. 

Após realizar uma série de 
visitas a órgãos ligados ao 

desenvolvimento, a Asvotec 
está em conversação com o 
IPT (Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas), de São Paulo, 
Cenpes (Centro de Pesquisas 
e Desenvolvimento Leopoldo 
Américo Miguez de Mello), da 
Petrobras, no Rio de Janeiro, 
e o Departamento de Combus-

tão da Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas), em 
Campinas.

“Nós nos aproximamos des-
ses órgãos de pesquisa para 
nos inserir na comunidade de 
desenvolvimento”, contou o 
gerente de vendas da Divisão 
de Combustão, Victor Dokuko-

wski. Para Victor, a Asvotec 
tem know-how e credibilida-
de suficientes para tornar-se  
bem-sucedida nessa área e 
cita a vasta experiência ad-
quirida nas últimas décadas, 
especialmente, com os equipa-
mentos fornecidos à Petrobras. 
“Chegamos a uma maturidade 
tecnológica que passamos a 
desenvolver por nossos pró-
prios meios”, afirmou.

Em sua opinião, a Asvotec 
busca um status muito impor-
tante, pois é reconhecida no 
mercado porque tem muita 
confiabilidade e pela qualidade 
e honestidade de seus produ-
tos e serviços. “Está mais que 
na hora de ter tecnologia pró-
pria para equipamentos, assim 
como já temos para válvulas, 
fornos e trocadores de calor”, 
acrescentou.

o equipamento será testado 
pela Asvotec e os parâmetros 
de projeto serão atestados por 
órgãos brasileiros de desen-
volvimento, que podem ser 
universidades ou institutos de 
pesquisas. “Uma das exigên-
cias da Petrobras é que a Asvo-
tec comprove o domínio dessa 
tecnologia e a autossuficiência 
para executar projetos na área 
de combustão”, comentou. 

Eder esclareceu ainda que 

o flare é o pontapé inicial para 
um portfólio de equipamentos 
que a empresa pretende dis-
ponibilizar ao mercado. Para o 
futuro, serão queimadores, for-
nos e incineradores, o que virá 
a comprovar o imenso avanço 
da empresa na área tecnoló-
gica: “Hoje, a Petrobras nos 
reconhece como fabricante de 
apenas um modelo de forno, 
mas vamos ampliar o leque de 
fornecimento”, declarou.

passo muito grande, pois não 
existe no Brasil uma empresa 
com credibilidade e tecnolo-
gia própria e a Petrobras vê  
a iniciativa com bons olhos”,  
reforça.

Eduardo Barbosa, da En-
genharia, é o responsável pe-
las simulações de processo. 
A tecnologia utilizada permite 
saber como um equipamento 

vai se comportar antes mesmo 
de sua fabricação ou aprimorar 
um equipamento já existente. 
São analisados, por exemplo, 
níveis de temperatura, de ra-
diação e de ruído, condições 
de segurança, entre outros.  
A tecnologia de simulação ser-
ve tanto para flare como para 
válvulas.

João Carlos, Victor e Eder

P

O

Comissão de 
Combustão
Para desenvolver a pró-

pria tecnologia para a área 
de Combustão, foi criada, 
em 2013, uma Comissão de 
Combustão, da qual partici-
pam Vendas, Engenharia e 
Fábrica. As atividades por 
ela realizadas ocorrem por 
etapas e abrangem plane-
jamento; escolha de tecno-
logia; desenvolvimento de 
ferramentas, como software 
para cálculos mais comple-
xos; treinamentos; pesqui-
sas e busca de parceiros 
para comprovar a qualidade 
e a suficiência da empresa.

A
Pioneirismo

A fabricação de um flare para 
um campo de testes com tec-
nologia própria consiste em 
um projeto pioneiro no Brasil. 
Eder Araújo, da Divisão de 
Vendas – Combustão, explica 
que, nesse campo de testes, 
serão analisados a estabilida-
de das chamas assim como o 
nível de ruído, de radiação e de 
poluentes. Após ser instalado, 

 O projeto
O gerente de Engenharia, 

João Carlos Garcia, observou 
que o protótipo atual do campo 
de testes tem como base refe-
rência de projetos anteriores e 
que, por intermédio deste pro-
tótipo serão validados os de-
mais projetos de flare da em-
presa. “Esta autonomia é um 
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tecnologia e inovação

Com tecnologia própria, a Asvotec inova e produz 
válvulas especiais para a Usiminas

Equipamentos vão para a nova coqueria, que deve ser inaugurada em 2015

O supervisor de Engenharia 
de Projetos/Desenhos, Lídio 
Antonio de Oliveira, explica 
que o desenvolvimento das 
válvulas envolveu Vendas e 
Engenharia e ocorreu em duas 
etapas: de 2 a 30 de janeiro foi 
realizada a válvula-gaveta do 
tipo guilhotina e de 2 de janei-
ro a 3 de fevereiro, as válvulas 
oculares de bloqueio absoluto 
linear e lunar.

Em sua opinião, os resulta-
dos superaram todas as ex-
pectativas: “Foi um desenvol-
vimento perfeito, um projeto 
excelente e sem nenhuma não 
conformidade”, comentou. 

Lídio explica que, normal-
mente, esse tipo de equipa-
mento é operado de forma ma-
nual e a Asvotec mudou esse 
conceito. Segundo ele, as vál-

Criada em abril de 2011, a 
Comissão de Válvulas reúne 
profissionais de Vendas; das 
Engenharias de Projetos, de 
Processos e de Fabricação; 
Qualidade e de Produção. Os 
desafios são a busca contínua 
de melhoria para as diferentes 
versões de válvulas, o que en-

rantidas”, comentou. Os atuadores uti-
lizados nas válvulas foram fornecidos 
pela empresa alemã Auma, parceira 
neste desenvolvimento.

Com um investimento da ordem de 
R$ 700 milhões na nova planta, con-
siderado o maior dos últimos 15 anos, 
a coqueria da Usiminas deverá come-
çar a funcionar em 2015, mas suas 
instalações já estão em andamento. 
Coqueria é um conjunto de grandes 
estruturas que chega a ter mais de du-
zentos fornos, onde é preparado o co-
que, a principal matéria-prima utilizada 
na produção do aço. 

Pelos planos do Ronaldo, as ven-
das dessas válvulas especiais devem 
expandir-se para outras siderúrgicas 
brasileiras, em razão da tecnologia 
aplicada, do ganho em produtividade 
e da confiança no bom funcionamento.

O desenvolvimento
vulas especiais recém-desen-
volvidas dispõem de um siste-
ma eletromecânico que pode 
ser manipulado à distância, 
pelo operador, oferecendo-lhe 
mais segurança e melhor quali-
dade de vida no trabalho. Outro 
importante ganho foi no tempo 
empregado na operação, que 
antes era de 12 horas, pelo 
sistema de raquete manual, e  
foi reduzido, incomparavel-
mente, para cinco minutos com 
a válvula.

Na opinião de Lídio, o pro-
jeto contribuiu imensamente 
para o crescimento da equipe, 
pois ganharam todos os profis-
sionais, o cliente, bem como a 
Asvotec, que poderá disponibi-
lizar mais uma tecnologia para 
o mercado brasileiro, no futuro.

Wellington Luciano Trans-

fereti, da Engenharia de Pro-
cessos, que além de definir os 
processos de fabricação cui-
dou da aquisição de materiais, 
tanto de matéria-prima (cha-
pas) como dos itens de fixação 
(parafusos), avalia que a soma 
de esforços e a união da equi-
pe foram uma experiência a 
ser reproduzida nos próximos 
projetos: “Foi um trabalho mui-
to bem feito, em que todas as 
áreas demonstraram empenho 
e trabalharam unidas pelos 
mesmos resultados, que foram 
excelentes”, enfatizou.

E foram mesmo. Segundo o 
supervisor de produção, Geral-
do Magela Pinto, a fabricação 
dos equipamentos ocorreu em 
noventa dias, com ganhos na 
redução de horas de trabalho e 
a garantia do prazo de entrega.

Confiante, Magela relembra 
que, historicamente, válvulas 
sempre foram o carro-chefe 
dos negócios e destacou o 
conhecimento e a tecnologia 
Asvotec, que estão permitindo 
incrementar o produto. “Pro-
duzir válvulas é prazeroso e  
tem suas vantagens, porque 
ocupa toda a fábrica, desde a 
área de corte até a montagem 
mecânica”.

Se depender da disposição 
das equipes de produção, Ven-
das pode bater recorde de co-
mercialização, porque a fábrica 
tem capacidade de atendimen-
to. As válvulas têm sua maior 
aplicação em siderúrgicas, 
cimenteiras e nas plantas da 
própria Petrobras.

Comissão de válvulas
globa as etapas engenharia e 
projeto, fabricação e testes. Os 
trabalhos têm como base forne-
cimentos antigos e novos.

Entre os resultados já obti-
dos, destacam-se a criação de 
novos procedimentos, a ade-
quação de materiais, a melhoria 
de processos e o cumprimento 

de prazos com o cliente, bem 
como a padronização de peças 
e a redução de custos.

O supervisor de Vendas – 
Divisão de Válvulas, Ronaldo 
Vinícius Garcia, confirmou que 
os resultados das ações con-
tribuíram para o aumento das 
vendas e o crescimento do 

setor. Ele ressalta a expansão 
da Asvotec nesse mercado e 
a soma de esforços para man-
ter esse crescimento em curto 
prazo, a fim de continuar se 
firmando como empresa-refe-
rência na fabricação de válvu-
las de qualidade, durabilidade 
e preços competitivos. 

Uma das válvulas especiais desenvolvida para o cliente

O
O desenvolvimento e a produção de vál-

vulas especiais para coqueria colocam a 
Asvotec em posição de destaque no mer-
cado brasileiro, em 2014, por ser a primei-
ra empresa, em seu setor de atuação no 
país, com capital nacional, a utilizar tecno-
logia própria na fabricação desse tipo de 
equipamento.

Foram dez válvulas oculares de blo-
queio absoluto linear DN-800 mm, quatro 
oculares de bloqueio absoluto linear DN-
700 mm, duas oculares de bloqueio abso-
luto lunar DN-1.400 mm e outras dez vál-
vulas-gaveta tipo guilhotina DN-800 mm.

O supervisor de vendas – Divisão de 
Válvulas, Ronaldo Vinicius Garcia, in-
terpreta esse desenvolvimento como a 
maior contribuição tecnológica da Asvotec 
para o cliente: “Neste projeto, vendemos 
soluções com tecnologia inovadora, custo 
competitivo, qualidade e durabilidade ga-
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gente nossa

Ademir José Bento
(Calandra), em 1º de junho 

Wellington Luciano 
Transfereti
(Engenharia de Fabricação -  
Divisão de Válvulas), 
em 1º de fevereiro

Indicadores influenciam longevidade de  
profissionais na empresa

prego por muitos anos. Os aniversariantes de 
tempo de empresa concordam. Quer saber quem 
completou 25, 20, 15 e 10 anos de Asvotec, no 
primeiro semestre deste ano? Boa leitura! 

empresa, de fatos marcantes, 
como a mudança para o novo 
barracão, o qual oferece mais 
conforto e comodidade para 
o trabalhador, e a entrada do 
WHRU, que considera um 
avanço para a Asvotec e seus 
profissionais pela própria com-
plexidade do produto. Mas seu 
equipamento preferido ainda 
são as torres, porque dedica 
mais horas de trabalho na sua 
fabricação.

Ademir começou como aju-
dante de produção na Divisão 
Straub e superou todas as ex-
pectativas. Buscou oportunida-
des na antiga Estamparia até 
se tornar operador de calan-
dra. Foram muitos os cursos, 
especialmente no Senai, e no 

próprio Centro de Treinamento 
Asvotec, onde estudou solda-
gem. Para ele, nada disso teria 
acontecido se não fosse Deus 
em primeiro lugar em tudo o 
que busca. E reforça: “Sinto 
orgulho de fazer parte desta 
grande empresa e gratidão aos 
meus companheiros, pois só 
se consegue um bom trabalho 
quando se tem união e uma 
boa e equipe”.

Atualmente, mora em Monte 
Mor e, quando fala da família, 
demonstra imenso orgulho, es-
pecialmente da esposa, Maria 
Lúcia, com quem está casado 
há 27 anos. O casal tem dois 
filhos Ademir e Araceli, e dois 
netos Victor Hugo, de 3 anos, e 
Maria Luiza, com 6 anos. 

tecnologias inovadoras para 
a modernização das válvulas. 
(Esse trabalho é feito com An-
tonio Carlos Rega, outro profis-
sional bastante experiente.) “A 
Asvotec fabricava válvula de ar 
quente, hoje faz a válvula de ar 
quente, com alta tecnologia e 
longa durabilidade” afirma. 

Por falar em desenvolvimen-
to, Wellington avalia que os 
últimos cinco anos foram deci-
sivos para a sua vida profissio-
nal, pois se empenhou nos es-
tudos e redobrou os esforços 
para dar melhor contribuição 
aos negócios. “A empresa está 
aberta a novas ideias, as quais 
são vistas, analisadas e imple-
mentadas quando viáveis”, diz. 

O profissional iniciou na em-
presa como aprendiz do Se-

nai, aos 14 anos, e a Asvotec 
tornou-se sua principal fonte 
de conhecimento, trabalhando 
em todas as áreas da fábrica. 
Hoje, o sentimento é de grati-
dão e reconhecimento por tudo 
o que fizeram por ele, especial-
mente ao supervisor de Pro-
dução, Geraldo Magela Pinto, 
que o acompanha desde o iní-
cio. Para o futuro, já há planos 
de uma pós-graduação na área 
de materiais.

Na vida pessoal, a novidade 
é que, após 12 anos do nasci-
mento do filho Victorio, Welling-
ton será papai novamente. Ele 
e a esposa Michele aguardam 
ansiosos para saber se virá ou-
tro menino ou se o Victorio terá 
uma irmãzinha. 

20 anos

25 anos

C

C

A

Confiança na empresa para a qual trabalha, 
orgulho pelo que faz, oportunidade de desenvol-
vimento e bom relacionamento com os demais 
colaboradores são os indicadores que mais in-
fluenciam um profissional a permanecer no em-

Ademir José Bento é consi-
derado um dos melhores ope-
radores de calandra, da em-
presa, sente orgulho pelo que 
faz e motivação de sobra para 
continuar na equipe. Já são 25 
anos de Asvotec, cujo aniver-
sário foi em 1º de junho. Sua 
responsabilidade é preparar as 
chapas e entra, especialmente, 
na segunda etapa do processo 
produtivo, a que segue o corte 
do material. Entre as ativida-
des uma delas é transformar 
chapas planas em cilíndricas e 
tudo tem de sair com perfeição 
para dar certo no final. 

Ele conta que, nos últimos 
cinco anos, não mudou de fun-
ção nem de área, mas partici-
pou ativamente da história da 

Como afirma a música de 
Cazuza, “o tempo não para” 
e, por isso mesmo, as deci-
sões valem oportunidades. Foi 
assim com Wellington Lucia-
no Transfereti, que deixou o 
terceiro ano da Faculdade de 
Engenharia de Produção para 
iniciar a de Engenharia Mecâ-
nica, após receber uma pro-
posta para mudar de área. 

Ele trabalhava na Engenha-
ria de Fabricação e passou 
para a Engenharia de Fabri-
cação – Divisão de Válvulas. 
Os reflexos foram imediatos. 
“Tudo o que aprendi em mecâ-
nica já estou aplicando na nova 
área”, conta. Entre as atribui-
ções, Wellington desenvolve 
métodos e processos e busca 
fornecedores que ofereçam 
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gente nossa

José Gabriel  
Grivol Lima
(TI), em 4 de fevereiro

que, com isso, será eliminado 
o retrabalho e reduzido o uso 
do papel e de servidores, com 
menos impacto para o meio 
ambiente. Para se familiariza-
rem com a nova linguagem de 
programação, os usuários re-
ceberão treinamento. 

Outra melhoria criada por ele 
foi o Help Desk, um indicador 
de área que funciona como 
ferramenta para o usuário so-
licitar serviços de manutenção 
ao TI, com a ordem de priorida-
de indicada pelas letras A/B/C. 
Também permite ao departa-
mento um maior controle da 
máquina e de sua necessidade 
de melhoria. 

Gabriel explica que a comu-
nicação tecnológica ganhou 

fluência por meio das reuniões 
de lideranças. Com a partici-
pação dos líderes, TI ganhou 
reforço na conscientização dos 
usuários para otimizar o uso 
dos recursos do setor.

Formado em Sistemas da In-
formação, Gabriel – que com-
pletou 15 anos de empresa 
em 4 de fevereiro – tem planos 
para terminar a pós-graduação 
e dar melhor contribuição aos 
negócios. Sobre a vida na 
Asvotec, o colaborador reve-
la a satisfação que é integrar 
a equipe e diz que a própria 
família sente os reflexos. “Eu 
venho motivado para melhorar, 
implantar e ajudar a unificar a 
informação”. 

Francisco Chagas  
Nascimento
(Portaria), em 5 de fevereiro

pelo que faz e um profissional 
de confiança da Diretoria. Ad-
ministra a Segurança Patrimo-
nial desde 2008 e responde à 
altura, cuidando das pessoas 
e da empresa. O tratamento 
dado a quem chega é sempre 
cordial, mas nada passa pelos 
portões sem um olhar atento e 
controle rigoroso.

A Asvotec, por sua vez, tem 
uma grande representatividade 
na vida profissional e familiar 
de Nascimento. Ele se desen-
volveu na companhia, investiu 
em formação com cursos de 
informática, gestão empresa-
rial e de atualização. Seu filho, 
Diego, cursou o Senai e per-
maneceu na equipe por quatro 
anos. Vinícius, o caçula, tam-

bém é aprendiz do curso de 
Eletricista de Manutenção e o 
sobrinho, Matheus, já integra a 
equipe há quatro anos.  

Nascimento diz que a políti-
ca da Diretoria de manter todos 
os colaboradores atualizados 
sobre os negócios, bem como 
a respeito do comportamento 
do mercado, desperta a con-
fiança e o comprometimento 
das pessoas, além de fortale-
cer o espírito de equipe. 

“Tenho muito orgulho da 
Asvotec e trabalho para que 
ela tenha clientes satisfeitos e 
aumente cada vez mais o seu 
portfólio de produtos e sua car-
teira de clientes; só saio daqui 
se me disserem que não me 
querem mais.”

15 anos

10 anos

Juraci Rodrigues  
dos Santos
(Caldeiraria), em 26 de janeiro

so de Inspetor de Qualidade e 
Líquidos Penetrantes, além de 
outros cursos que planeja fazer.

Outra atividade que valoriza 
é a de brigadista voluntário, 
que exerce há 8 anos e que o 
ajudou a socorrer um operário 
da construção civil, ao lado de 
sua casa. “Prestei os primeiros 
socorros e o rapaz chegou com 
vida ao hospital”, conta.

Juraci nasceu em Santo 
Antonio do Caiuá, no Para-
ná, criou-se em Invinhema, no 
Mato Grosso do Sul, e hoje vive 
em Monte Mor onde também 
está uma de suas irmãs. 

equipamentos tão complexos e 
do porte dos da Asvotec: “Dou 
acabamento a peças maravi-
lhosas”, emociona-se. 

A gratidão por tudo isso se 
estende a todos que, desde o 
início, se mostraram dispostos 
a lhe ensinar o ofício, às lide-
ranças que estão sempre ob-
servando o seu esforço, sobre-
tudo, à Diretoria, que mantém 
um olhar especial para os seus 
colaboradores. “Esses são os 
diferenciais”, afirma. Mas não 
basta a confiança das lideran-
ças, a pessoa precisa querer, 
esforçar-se e buscar formação, 
assim como ele fez com o cur-

Q

A

OO mundo vive a era da in-
formação e transformação, em 
que nada é resolvido sem o 
auxílio da informática. Na As-
votec, José Gabriel Grivol Lima 
está mergulhado nesse univer-
so. Supervisor de TI (Tecnolo-
gia da Informação), área que 
compreende máquinas, sis-
temas operacionais, Internet, 
intranet, e telefonia), o profis-
sional trabalha para concluir a 
atualização do Sistema Data-
sul, iniciado em fevereiro deste 
ano e com previsão de fecha-
mento para julho. O setor conta 
com Jeferson Grevisirsky.

“Teremos um sistema com-
pleto, com a cara da empresa 
e sem sistemas paralelos”, 
comentou Gabriel, reforçando 

“A mudança de Diretoria e 
a fabricação dos equipamen-
tos WHRU são os fatos mais 
importantes dos últimos cinco 
anos”. A declaração é de Fran-
cisco Chagas Nascimento, que 
completou 15 anos de empre-
sa, no dia 5 de fevereiro.

As informações citadas por 
ele dizem respeito à entrada 
de Christian Mader na direção 
geral da empresa, no lugar de 
Elmar Weitmann, que deixou o 
cargo após 32 anos de Asvo-
tec, e o WHRU, um recupera-
dor de calor que é resultado de 
um projeto arrojado e está sen-
do fornecido à GE, para a parte 
da Cessão Onerosa de produ-
ção offshore da Petrobras.

Nascimento é apaixonado 

Quem também entrou na As-
votec como ajudante geral na 
Caldeiraria e, hoje, soma expe-
riência no Controle de Qualida-
de e na operação de fornos é 
Juraci Rodrigues dos Santos. 
Ele completou 10 anos de em-
presa em 26 de janeiro, é ope-
rador C e trabalha para chegar 
a especializado, além de pre-
parar-se para outras oportuni-
dades na fábrica. 

Ao falar de sua trajetória na 
empresa, o colaborador revela 
orgulho do imenso aprendizado 
adquirido ao longo destes anos, 
conhecimento que o qualificou 
para participar da fabricação de 
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novos contratados

Alexandre Carseti 
(Solda), em  
7 de janeiro.

Welison Santos 
Barbosa (Solda), 
em 17 de 
fevereiro.

José do Amaral 
Silvestre 
(Caldeiraria), em  
3 de março.

Altemar 
Tavares Vilella 
(Caldeiraria) em  
5 de maio.

Raphael Lopes de 
Sena (Caldeiraria), 
em 5 de maio.

Nicolas Gabriel 
Baptista (trainne - 
Torno Horizontal), 
em 7 de janeiro.

Anderson 
Roberto Prandini 
(Planejamento e 
Logística), em  
18 de fevereiro.

Rodrigo Moreira 
da Silva 
(Caldeiraria), em  
3 de março.

Antonio de 
Araújo Deluqui 
(Jateamento), em 
5 de maio.

Wesley Gonçalves 
R. de Oliveira 
(Planejamento e 
Logística), em  
5 de maio.

Juliano Anderson 
Prestes (Projetos/
Desenhos), em 7 
de janeiro.

José Augusto Bez 
(Caldeiraria), em 
19 de fevereiro.

Valdinei Gomes 
(Solda), em  
3 de março.

Breno Eduardo 
Negrello 
(Montagem 
Straub), em  
5 de maio.

Aurélio Ribeiro 
Silva (Expedição), 
em 19 de maio.

José Lopes de 
Melo (Caldeiraria), 
em 14 de janeiro.

Alan Carmo 
Cardoso 
de Oliveira 
(Caldeiraria), em  
3 de março.

Vinicius Zambello 
Betarelli 
(Caldeiraria), em  
3 de março.

Breno Menali 
Ferreira de Lima 
(Adm. Produção), 
em 5 de maio.

Everaldo de 
Oliveira (Solda), 
em 19 de maio.

Leandro Vital dos 
Santos (Compras), 
em 21 de janeiro.

Antonio Rodrigues 
da Silva 
(Caldeiraria), em  
3 de março.

Antonio Carlos da 
Silva (Caldeiraria), 
em 10 de março.

Edson Ferreira 
dos Santos 
(Caldeiraria), em  
5 de maio

Tatiana Valin 
Garcia (Garantia 
da Qualidade),  
em 20 de maio.

Thiago Henrique 
Fortunato 
(Caldeiraria), em  
3 de fevereiro.

Artur da Silva 
Custódio 
(Caldeiraria), em  
3 de março.

Dirceu Aparecido 
de Oliveira 
(Solda), em  
10 de março.

Iure Soares Cruz 
(Caldeiraria), em  
5 de maio.

André Luis 
Romanini 
(Inspeção) em  
20 de maio.

Anderson Costa 
de Almeida 
(Caldeiraria), em  
4 de fevereiro.

Fabio da Costa 
Dias (Montagem 
Mecânica 
Acabamento), em 
3 de março.

Sebastião da 
Silva Leite 
(Caldeiraria),  
em 10 de março.

Ulisses 
Evangelista de 
Souza (Caldeiraria), 
em 4 de fevereiro.

Joice Cristina 
Reynaldo 
(Administração de 
Contratos), em  
3 de março.

Antonio Carlos 
da Silva 
(Almoxarifado),  
em 1º de abril.

Aprendizes do Senai
Paulo Affonso Manjavachi Bizzo (Torno Horizontal), em 13 de janeiro.

Richard March Ramos (Torno Horizontal), em 13 de Janeiro.

Vinicius Carvalho Nascimento (Manutenção Elétrica), em 13 de janeiro.

Fabrício Vieira Moreira (Caldeiraria), em 13 de janeiro.

Guilherme Zanetti Rodrigues (Caldeiraria), 13 de janeiro.

Gustavo Gomes Ferreira (Caldeiraria), em 13 de janeiro.

Leonardo de Oliveira Santana (Caldeiraria), em 13 de janeiro.

10 anos

Wanderson Matos Viana
(Caldeiraria), em 21 de junho

primeira vez que pisou no chão 
de fábrica e quando assistiu ao 
embarque do primeiro equipa-
mento que ajudou a produzir. 
A emoção foi indescritível. “Co-
mecei do zero e, hoje, participo 
da fabricação de trocador de 
calor, vasos de pressão e torres 
de processo”, orgulha-se. 

   Sucesso na profissão e na 
vida. Casado com Liliane Cris-
tina, o casal já faz planos para, 
futuramente, ter filhos e com-
pletar a família. 

ensiná-lo e suporte da empre-
sa, caso desejasse crescer. E 
ele quis. Em um ano, passou a 
meio oficial caldeireiro e, quan-
do atingiu a graduação C, foi 
fazer Caldeiraria Auxiliar, no 
Senai. Essa combinação de 
esforço e aprendizado trouxe-
lhe promoções contínuas na 
profissão, com as graduações 
B, A e especializado. 

   Ao recontar sua história, 
o colaborador cita dois fatos 
marcantes em sua carreira: a 

gente nossa

EEntrar numa empresa sem 
nenhuma experiência e, em 
menos de uma década, tornar-
se um caldeireiro especializado 
merece comemoração. Wan-
derson Matos Viana celebrou 
tanto os seus 10 anos de Asvo-
tec, em 21 de junho, como to-
das as suas conquistas nesse 
período. 

   Sua primeira função foi a 
de ajudante geral de produção, 
na Caldeiraria, onde encontrou 
profissionais generosos para 
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