
editorial
Podemos dizer que 2015 foi realmente um ano 

desafiador. O auge do ano ocorreu durante a fa-
bricação das torres para o QGGIT; dos últimos 
WHRU para a Petrobras Cacimbas; dos ciclones e 
trechos de Riser, assim como da grande quantida-
de de válvulas de todo tipo. 

Também foi um ano de investimentos: em segu-
rança, em produtividade e em melhorias de pro-
cesso, com destaque para a cabine de jateamento, 
para as novas máquinas de solda e para a constru-
ção de um Bunker de radiografia, além de muitos 
outros produtos. 

Soma-se a isso a preparação da fábrica para 
produzir todos os tipos de equipamentos em aço 
inox, como o projeto de ciclones da Petrobras- 
Revap, além de diversos dispositivos e acessórios 
para manuseio em área limpa. Acrescentamos a 
esses aspectos positivos o contínuo desenvolvi-
mento na área de válvulas com estáveis vendas, o 
crescimento da área Straub, a conquista da quali-
ficação da Asvotec para fornecimento de flares na 
Petrobras e o investimento em pessoas. 

Estamos sempre em busca de novos desafios, 
de novos desenvolvimentos e de crescimento. 
Exemplo disso é o trabalho intenso e consistente 
iniciado com a Heatric, com o objetivo de cons-
truir uma parceria duradoura, que nos traga mui-
tos projetos pelos próximos anos.

Igualmente importantes foram as recertifica-
ções ISO 9001-2008 e ASME, que nos mantêm 
competitivos no mercado e atualizados nos ca-
dastros de clientes. 

A Asvotec poderia estar numa posição melhor, 
mas, infelizmente, toda a turbulência que atinge 
o mercado em decorrência da crise política e 
econômica do país nos atinge também. Temos 
clientes que paralisaram ou postergaram proje-
tos e com dificuldades para cumprir com suas 
responsabilidades financeiras, o que é mais um 
desafio a ser superado pela Asvotec.

Com um novo ano se aproximando, sempre 
renovamos as esperanças de que surjam me-
lhores rumos para os acontecimentos. Embora 
com previsões pouco otimistas para 2016, que 
deverá ser mais um período instável, incerto e 
desafiador, estamos nos preparando para trans-
formá-lo com nosso esforço e trabalho. Temos 
de utilizar esse ano difícil, que foi 2015, como 
experiência e esmerar-nos na implementação 
de melhorias e reestruturação de processos. 

Precisamos manter o foco no aperfeiçoamen-
to para chegar à nossa excelência operacional, 
que ocorrerá por meio de uma série de mudan-
ças de cultura e de processos. É essa transfor-
mação que queremos 
para 2016, desejando a 
todos os colaboradores 
e suas famílias um feliz  
Natal e um próspero bem- 
sucedido Ano-Novo.

Christian Mader
Diretor-geral
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Primeiro trocador de calor de circuito impresso da Asvotec

Encontro de Gestores 2015 define Visão
Estratégica e novo Plano de Negócios

Atividades resultaram em mais de quarenta ações e enfocaram os próximos cinco anos 

Que fatores interferem no crescimento de uma 
empresa? Falta de tecnologia, de mão de obra 
especializada, custos elevados, instabilidade 
do mercado por causa de influências internas 
e externas ou a concorrência agressiva em uma 
economia global? Quais são os obstáculos para 
a Asvotec chegar à visão de crescimento e mo-
dernização? 

As respostas a essas e tantas outras pergun-
tas foram apresentadas e debatidas no Encontro 
Anual de Gestores, realizado na Asvotec nos dias 
16 e 17 de outubro de 2015. O evento reuniu 
os gerentes e supervisores da empresa e gerou 
resultados imensamente positivos, como traçar 
os novos rumos da empresa para os próximos 
cinco anos. 

“Elaboramos um plano de negócios com mais 
de quarenta ações estratégicas, numa agenda 

VISÃO ESTRATÉGICA

Ser referência em SOLUÇÕES DE ENGENHARIA em válvulas 

especiais, sistemas térmicos e de combustão, caldeiraria 

especializada e acoplamentos para a indústria de base no 

mercado nacional e crescer no mercado internacional, alcançar 

a EXCELÊNCIA OPERACIONAL com um aumento expressivo de 

RESULTADOS ECONÔMICOS E SOCIAIS.

de mudanças que será atualizada e aprimorada 
constantemente”, disse o diretor-geral, Christian 
Mader. Outro aspecto fundamental foi a constru-
ção do texto da nova Visão Estratégica da em-
presa, que também foi atualizado para manter-se 
alinhado com os novos tempos da economia e 
perfil do mercado. 

O Encontro de Lideranças foi implementado 
em 2013, numa iniciativa da Diretoria para tor-
nar as decisões mais participativas. O evento 
trata de negócios e dá luz a novas ideias, além 
de valorizar o conhecimento e a experiência, e 
promover maior integração entre os participan-
tes. Os resultados confirmam uma Asvotec forte, 
viva e saudável, antenada com as necessidades 
de mercado e com enorme capacidade de se 
ajustar para atendê-las, de forma cada vez mais 
estruturada e sólida. 

Lideranças no encontro de  
gestores de 2015; ações  
para os próximos cinco anos



aconteceu

Sipat 2015 traz o tema Acidente zero

da prevenção no ambiente de trabalho, 
do compromisso da empresa com a 
prevenção de acidentes e pediu a parti-
cipação de cada um para atingir a meta.

O tema Acidentes do Trabalho conti-
nuou no dia 4, quando o médico João 
Hobeika, da Unimed-Campinas, abor-
dou conceitos legais e prevencionis-
tas, falou da legislação aplicada e das 
obrigações e deveres tanto da empresa 
quanto dos seus empregados.

No dia 5, houve exposição sobre 
DST/Aids e a distribuição de preserva-
tivos. No mesmo dia, a Simulação de 

abandono de área foi um sucesso, com 
o tempo de oito minutos para a retirada 
de cerca de duzentas pessoas das áreas 
administrativas e da fábrica, no primeiro 
e segundo turnos.

No dia 6, o SESMT exibiu um vídeo 
atualizado sobre DST/Aids. A Sipat 
terminou com chave de ouro, com o 
lançamento oficial do vídeo comemora-
tivo dos cinquenta anos da Asvotec. O 
aniversário foi em fevereiro, mas, como 
disse o diretor-geral, Christian Mader, a 
espera até a Sipat foi estratégica. O di-
retor fez uma retrospectiva da história da 

Asvotec, desde a sua fundação, passan-
do pelo crescimento, investimento em 
tecnologias, parcerias internacionais, 
mudança para Monte Mor, clientes até 
a sua atual posição no mercado.

A Sipat é uma parceria entre o  
SESMT e a Cipa. Na avaliação do téc-
nico de segurança do trabalho, Elton 
Rodrigo de Souza, houve uma boa par-
ticipação nas atividades tanto da área 
fabril quanto administrativa. A progra-
mação  foi cumprida em duas sessões 
para atender colaboradores de todos  
os turnos.

Afirmar que a prevenção é a forma 
mais segura de preservar a integridade 
e a vida dos colaboradores no trabalho 
ou fora dele pode parecer receita antiga, 
mas é a única com cem por cento de 
eficácia. A Asvotec acredita nisso, trata 
a segurança com seriedade e mantém-
se focada no objetivo de Zero acidente, 
que foi tema da Sipat 2015, realizada de 
3 a 6 de novembro, na empresa. 

Na abertura das atividades, a fábrica 
parou para que todos pudessem par-
ticipar da solenidade. O diretor-geral, 
Christian Mader, falou da importância 
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Nos dias 10 e 11 de novembro, a Asvotec abriu as portas para 52 alunos e quatro profes-
sores da Escola Roberto Mange, do Senai Campinas. O objetivo foi proporcionar aos visitan-
tes uma vivência prática do que aprendem em sala de aula, nos cursos técnicos Eletricista 
de Manutenção e Mecânica de Manutenção. Esta é a primeira visita técnica desta unidade da 
escola à empresa desde que a Asvotec iniciou suas operações em Monte Mor.  

Os grupos conheceram a história da Asvotec, desde sua inauguração em São Paulo, há 
cinquenta anos, passando por sua instalação em Monte Mor, até os dias atuais. Na fábrica, 
olhares atentos e curiosos e muitos questionamentos sobre o processo produtivo. Os visitan-
tes foram recebidos por uma equipe das áreas de RH, SESMT e Produção.

A parceria empresa-escola vem de longa data e a Asvotec investe anualmente na formação 
de novos técnicos, desenvolvendo futuros profissionais. No quadro de pessoal, boa parte dos 
colaboradores tem formação técnica pelo Senai. 

Fábrica parou na abertura para que todos os colaboradores participassem

Asvotec recebe 52 alunos do Senai Campinas



certificações

Asvotec conquista recertificação ASME para vasos de pressão
A auditoria de recertificação, que se orienta pelo Manual ASME, ocorreu nos dias 

16 e 17 de julho e foi realizada pelo auditor Daniel Cheetham, dos Estados Unidos. 
As atividades contaram com a assessoria da agência Lloyd´s, empresa autorizada 
pelo ASME no Brasil, com a participação dos auditores Gilberto Pasqua e Mauro Bor-
ges. Da Asvotec, cooperaram Cristiane Cavalari e Auro Alves de Lima, da Garantia da  
Qualidade.

Asvotec passa com sucesso 
por auditoria ISO 9001 e é 
recertificada pela Lloyd´s

Os auditores Pedro Rocha e Wilson Baruchi, da agência Lloyd´s, no Brasil, con-
firmaram a recertificação do Sistema de Gestão da Qualidade Asvotec, conforme a 
norma ISO 9001:2008. O documento foi expedido em 10 de setembro, com validade 
até 2018. A auditoria ocorreu no período de 2 a 4 de setembro, contemplou todos os 
processos e requisitos da norma e abrangeu todos os turnos. Participaram Cristiane 
Cavalari e Auro Alves de Lima. 

“A maior e principal importância de obtermos a Recertificação ISO 9001 é que ela é 
pré-requisito para nós entrarmos no cadastro de qualquer cliente, inclusive Petrobras”, 
comentou Auro, que é gerente do Sistema da Qualidade. 

Cristiane Cavalari agradeceu a equipe e relembrou que a Asvotec obteve a certi-
ficação ISO 9001, pela primeira vez, em 25 de setembro de 1997. Desde então, o 
trabalho de cada pessoa tem sido de fundamental importância para o aprimoramento 
do sistema. 

A Asvotec encerrou o primeiro semestre de 2015 com uma conquista decisiva para 
os negócios: a Recertificação ASME, pelo organismo norte-americano ASME (Ameri-
can Society of Mechanical Engineers), que, em português, quer dizer Sociedade Nor-
te-americana de Engenheiros Mecânicos. A autorização de recertificação foi emitida 
em 23 de julho de 2015, com validade de três anos. A norma aplica-se aos vasos de 
pressão, fabricação e montagem em campo e intitula-se ASME Sessão VIII Divisão I 
selo U e Sessão VIII divisão 2 U2. 
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asvotec 50 anos

Parabéns,
Asvotec,
pelos cinquenta 
anos de desafios, 
superações e 
conquistas!

Cinquentenário ocorreu em 12 de fevereiro

Recontando a história

votec é líder nesse quesito por 
ter altíssimo valor agregado em 
segurança”, assegura o diretor- 
geral, Christian Mader. Pelo 
menos 70% da produção da 
empresa vai para o mercado de 
óleo e gás, 15% para siderúr-
gicas, 2% para petroquímicas, 
2% para cimenteiras, 1% para 
indústrias químicas e 10% para 
outros setores. Do total, 98% 
do que produz abastece o país e 
2% é expor tado para países da 
América Latina, com grandes 
perspectivas de aumentar esse 
percentual no futuro. A Asvotec 
detém a mais alta tecnologia 
para equipamentos sob enco-
menda, válvulas especiais, sis-
temas térmicos e de combustão 
e acoplamentos, e abraçadeiras 
de tubulação.

Pelos planos do diretor-geral, 
a Asvotec vai se consolidar, 
cada vez mais, como empresa 
pioneira e inovadora, sua prin-
cipal vocação desde que foi 
inaugurada, para fabricar aque-
cedores. A fim de alcançar esse 
objetivo, a rota traçada aponta 
que o futuro já começou com 
metas e diretrizes predefinidas 
para os próximos cinco anos. 

Considerando que 2016 e 
2017 ainda trarão incer tezas 
e que a retomada acontecerá 
mesmo nos dois anos seguin-
tes, a hora é de “arrumar a 
casa”, investir em processos, 
em pessoas, modernizar as 
tecnologias e otimizar o siste-
ma. “Estamos nos preparando 
agora, refazendo a tática para 
entrar em campo e ganhar o 
jogo”, disse Christian Mader.

Instalada em uma área de 
mais de 170 mil metros qua-
drados – com 20 mil metros 
quadrados de área construída 
–, a Asvotec conta com um 
moderno parque tecnológico, 
cerca de 240 profissionais di-
retos e uma equipe técnica da 
mais alta qualidade para desen-
volver e fabricar equipamentos 
sob encomenda, como válvulas 
industriais de grande por te, 
trocadores de calor, torres de 
processo, vasos de pressão, 
WHRU – Recuperadores de 
Calor, sistemas de combustão, 
flare, fornos e acoplamentos 
especiais, além de assistência 
técnica e montagem. O mais 
novo feito é a fabricação de tro-
cadores de calor de circuito im-
presso, modernos e arrojados.

meses, Völker deixou a sociedade e, 
em seu lugar, assumiu um jovem ale-
mão empreendedor, Udo Roland Mader. 
Os aspirantes a empresários Schröder 
e Mader estavam determinados a ex-
plorar a cidade em busca do primeiro 
cliente, para patrocinar a ideia. Quando 
conseguiu vender o primeiro queima-
dor, Mader tinha 23 anos, pouco mais 
da metade da idade do sócio Schröder. 
O equipamento era utilizado no aqueci-
mento de água em chuveiros de hotéis, 
empresas e panificadoras. Juntos, os 
sócios abriram o portfólio de produtos 
com aquecedores que se transformaram 
em sistemas térmicos com painéis.

Pioneiros e arrojados, Schröder e 
Mader perceberam que precisavam de 
parceiros internacionais para agregar 
valor a seus produtos e fizeram deles 
o grande diferencial dos negócios. Di-
ziam, na Alemanha, que iam vender so-
luções no Brasil e seguiam fabricando 
os mais diversos equipamentos: estufas 
litográficas, utilizadas na secagem de 
tinta e verniz das latinhas de (alumí-
nio) cerveja e outros; geradores de 
gás inerte, de CO2 e H2, ventiladores 
industriais, queimadores e geradores de 
ar quente. 

Os ventos sopravam favoráveis, uma 
vez que a importação era uma novida-
de na época. Em troca de tecnologias 
estrangeiras, os parceiros europeus re-
cebiam royalties pelos produtos fabrica-
dos, que são valores pagos por tercei-
ros, no caso a Asvotec, como forma de 
compensação pelo uso da tecnologia. 
Em 1970, iniciou na empresa o filho 
de Carlos Schröder, Helmut Schröder, 
engenheiro mecânico formado na Ale-
manha.

As parcerias internacionais impul-
sionaram os negócios e na década de 
70, a Asvotec já funcionava em prédio 
próprio, na rua Ática, na região onde 
nasceu, numa construção com elevador 
panorâmico, que ostentava modernida-
de. “Era uma belíssima fábrica”, conta 
Christian Mader, filho de Udo Roland 
Mader, e hoje o principal executivo da 
cinquentenária Asvotec. 

A Asvotec, por sua vez, registrou per-
das imensuráveis nesse período, espe-
cialmente com a morte de seu principal 
gestor, Udo Roland Mader. Sua esposa, 
Anke Paulus Mader, assumiu, então, o 
cargo de sócia-diretora. Diante de um 
novo cenário, era preciso apertar os 
cintos, refazer os planos para sobrevi-
ver ao novo modelo de mercado que se 
apresentava. “Foi uma década de rees-
truturação”, afirmou Christian Mader, 
lembrando que a planta de São Paulo 
foi vendida para cumprir com as obri-
gações financeiras da empresa. 

Como dizem os economistas, há 
tempos de recuar para se fortalecer e 
somente então recomeçar. A Asvotec 
reinventou-se e atravessou o sécu-
lo, pronta para exercer sua vocação, 
que é inovar e criar projetos pioneiros 
para todo o País e América Latina. O 
quadro de certificações é amplo: ISO 
9001/2008, IBQN, ETN, CadFor, ONIP, 
Navipeças, ASME U e ASME U2, Natio-
nal Board e HTRI. A ISO 14001 e OHSAS 
18001 estão em fase de certificação.

Com os novos tempos, os períodos 
de gestão passaram a ser mais curtos 
e os gerentes gerais permaneciam no 
cargo três anos em média. Na primeira 
década deste século, quatro executivos 
passaram pela Diretoria em um período 
de oito anos. Em 2007, os ventos vol-
taram a ser favoráveis com o retorno do 
diretor-geral, Elmar Weitmann, executi-
vo da empresa pela segunda vez. Em 6 
de agosto de 2012, assumiu Christian 
Mader, com novos planos para a em-
presa atualmente. 

Monte  Mor
com mais de uma dúzia de parceiros 
alemães, norte-americanos e suíços. 
O sócio Carlos Schröder aposentou-se 
e seu filho, Helmut Schröder, assumiu 
sua parte.

A desaceleração veio na década de 
90, com a eleição de Fernando Collor 
de Melo, o primeiro presidente civil 
eleito pelo povo após mais de vinte 
anos de ditadura militar. Com a abertura 
da economia para o mercado global, os 
parceiros tecnológicos foram embora, 
queriam importar por conta própria, 
mas muitos deles não resistiram e “bai-
xaram as portas”.

A Asvotec celebrou os seus 
cinquenta anos, em 2015, com 
uma história de pioneirismo, 
inovação, conquistas e desen-
volvimento de pessoas, além de 
uma imensa capacidade de se 
reinventar, o que faz dela uma 
das empresas mais respeitadas 
do Brasil no seu setor de atua-
ção. Com capital cem por cento 
nacional, mantém-se em plena 
atividade e pronta para expandir 
sua par ticipação no mercado e 
continuar levando às indústrias 
brasileira e internacional, a sua 
valiosa contribuição no desen-
volvimento de produtos com a 
mais alta tecnologia. 

“Desenvolvemos e fabrica-
mos equipamentos com alta 
confiabilidade e durabilidade 
para operações críticas; a As-

Desde sua fundação, em 12 de feve-
reiro de 1965, na cidade de São Paulo, 
próxima do Aeroporto de Congonhas, a 
Asvotec carrega uma história grandiosa. 
Criada por dois alemães visionários 
Karl-Heinz – que mais tarde se tornaria 
Carlos Schröder – e Völker, a Asvotec 
tinha a pretensão de fabricar, no Brasil, 
aquecedores industriais com alta tec-
nologia. Tanto que o nome Asvotec é 
a junção das iniciais de Aquecedores, 
dos sócios Schröder e Völker, e de tec-
nologia. 

Os dois sócios partiram do zero: uma 
garagem alugada, um único veículo 
e um desenho de projeto. Em poucos 

O crescimento surpreendente deu à 
Asvotec um novo destino no final dos 
anos 70, a cidade de Monte Mor, no es-
tado de São Paulo. Em 1977, iniciou-se 
a construção fabril no Jardim Chapadão 
– saída para Indaiatuba – com o prédio 
da Caldeiraria e do RH e a torre da caixa 
d´água que se tornou marca registrada 
da empresa. A área de mais de 170 mil 
metros quadrados, com muito verde no 
entorno, abriga hoje 20 mil metros qua-
drados de construção e toda a cadeia 
produtiva. Na Capital funciona o depar-
tamento Administrativo-Financeiro.  

Nessa velocidade, a tecnologia na 
fábrica atingiu o auge nos anos 80, 

Fazendo a diferença
Em 2014, a Asvotec gerou trinta milhões de reais em impostos na cidade, segundo 

informou a Secretaria Municipal de Fiscalização Tributária. Atualmente, cuida do meio 
ambiente com direcionamento dos resíduos que produz, investe na formação de jovens 
numa parceria histórica com o Senai, da qual destaca aprendizes que se tornaram 
lideranças e profissionais técnicos especializados; estimula a educação e o desenvol-
vimento da cidade, uma vez que o nível técnico é bastante elevado. 

Calcula-se que, nesses cinquenta anos de existência, mais de dez mil empregados 
passaram pela empresa e, independentemente do tempo que permaneceram, adquiri-
ram e levaram consigo algum tipo de conhecimento. A Asvotec sempre acreditou nas 
pessoas e, historicamente, vem formando profissionais para suprir a escassez de mão 
de obra especializada. Com essa política, em 29 de fevereiro de 2008, inaugurou, nas 
dependências da empresa, o Centro de Treinamento Isaias Luís da Costa, nome de um 
antigo empregado, e criou oportunidade para dezenas de colaboradores se formarem 
soldadores ou se especializarem em soldagem. As aulas eram ministradas por um 
professor do Senai. A empresa também apostou nas bolsas de estudos para jovens e 
adultos nas escolas do Senai em Campinas e Paulínia. 

A política de acolhimento e o ambiente favorável ao desenvolvimento faz que haja 
estabilidade no quadro de pessoal. Segundo informou a gerente Administrativo-Finan-
ceira, Claudia Oliveira, do quadro de colaboradores atuais, com cerca de 240 pessoas, 
70% têm até 10 anos de empresa; outros 22% têm entre 10 e 20 anos; 6% entre 20 e 
30 anos, 2% com mais de 30 anos. 

O olhar para a sociedade, especialmente jovens de baixa renda, deu origem a outro 
projeto, chamado Um salto para o futuro, que ofereceu um curso de Produção para 
meninas e meninos da cidade, numa parceria com a ONG Novo Dia, também do muni-
cípio. A intenção era dar noções básicas aos jovens de como funciona uma empresa e 
influenciar os estudos e a escolha da profissão.

Todas as relações da Asvotec, seja com clientes, fornecedores, colaboradores ou 
sociedade, são orientadas pelo Código de Conduta da empresa, que sugere princí-
pios básicos de comportamentos e procedimentos. O documento também destaca a 
igualdade de oportunidade, a inclusão de pessoas com deficiências, a intolerância ao 
trabalho infantil, bem como a qualquer tipo de assédio ou abuso de poder, discrimina-
ção, suborno e corrupção. 

Com fé no futuro e norteada por tais princípios, a Asvotec mantém-se firme para 
chegar aos 60, 70, 80 anos e isso somente será possível porque uma grande maioria 
trabalha para “fazer acontecer”. Pessoas que “vestem a camisa” e exibem com orgulho 
a oportunidade de trabalhar em uma empresa nacional, que está sempre em busca da 
excelência. Em nome de todos os colaboradores, desejamos, à Asvotec, prosperidade, 
longevidade e muito sucesso! 

Planta atual em Monte Mor 

Carlos Schröder e Udo Mader, 
  os fundadores da Asvotec
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gente nossa

Angela P. Leister Benatti, 
em 3 de setembro

Marcos Arthur Camilo, 
em 3 de dezembro

Ademir Aparecido Prado, 
em 1º de agosto

É tempo de celebrar as conquistas
Especialistas dizem que é preciso recuperar a capacidade de sorrir e de divertir-se para fazer do trabalho uma atividade prazerosa. O ambiente 

influencia e as oportunidades de crescimento também. Os aniversariantes de empresa desta edição são unânimes ao atribuir a longa permanência 
no emprego à qualidade do clima organizacional na Asvotec, ao respeito e confiabilidade da empresa, que tem por cultura acreditar e criar oportu-
nidades para que os seus colaboradores se desenvolvam e tornem-se profissionais vitoriosos e respeitados no mercado. Boa leitura!

Angela P. Leister Benatti ainda 
cursava a Faculdade de Análise 
de Sistemas quando foi contrata-
da para a área do Planejamento, 
que depois se tornou Engenharia 
de Fabricação. De lá para cá, já 
trabalhou em Compras, Contra-
tos e, atualmente, no Financeiro, 
onde é coordenadora financeira 
de contratos.

Em 3 de setembro, a colabora-
dora completou 25 anos de em-
presa e, em sua trajetória, teste-

O colaborador Marcos Arthur 
Camilo completou 25 anos de 
Asvotec em 3 de dezembro, vin-
te deles dedicados ao refratário, 
onde realiza, com maestria, o iso-
lamento térmico das chapas que 
dão forma a válvulas e fornos, im-
pedindo que o calor danifique o 
produto. “Nesses vinte anos, nun-
ca tive uma reclamação e nunca 
houve problemas em campo; os 
equipamentos se mantêm ínte-

gros e funcionando”, orgulha-se.
Ao comentar sua longevidade 

no trabalho, o colaborador receita 
iniciativa, comprometimento e 
parceria para atender às neces-
sidades da empresa e afirma: 
“Quando passo o cartão, eu tenho 
consciência que estou aqui para 
trabalhar onde a empresa precisar 
de mim: se não sei, pergunto, me 
oriento, tento e aprendo”, diz ele, 
que já chegou a cuidar do jardim 

por ocasião de um gargalo na fá-
brica.

Marcos Arthur iniciou na Asvo-
tec como ajudante de produção na 
Caldeiraria, onde ficou por quatro 
anos. Nesse período, foi nos for-
necedores aprender a trabalhar 
com maçarico, a fazer testes nos 
vasos e ajudar na montagem das 
válvulas. No Senai, fez cursos de 
Operador de Empilhadeira e de 
Operador de Ponte Rolante, além 

Há 40 anos, Ademir Apare-
cido Prado deixou Santa Rita 
do Sapucaí (MG) para viver em 
Monte Mor. Conquistou a vaga de 
ajudante geral na Asvotec, mas, 
acostumado com a pecuária, não 
se adaptou à nova atividade e foi 
para a construção civil. Tempos 
depois, com mais maturidade, re-
tornou à empresa na mesma fun-
ção e recuperou o tempo perdido. 

Tornou-se operador de fornos, 
habilitou-se para operar empilha-

Lídio Antonio de Oliveira, 
em 13 de novembro

Em quarenta anos de profis-
são na área de Projetos/Dese-
nhos, Lídio Antonio de Oliveira 
utiliza uma receita infalível para 
superar os desafios da carreira: 
mente aberta, estudo, dedicação 
e trabalho, muito trabalho. 

Supervisor da área em que 
atua, o colaborador completou 
vinte anos de Asvotec, em 13 
de novembro, dois anos a mais 
que a chegada do computador 
para revolucionar o seu dia a 

dia. Calcula já ter desenvolvido 
mais de quinhentos projetos 
com sua equipe, hoje com cinco 
profissionais. O primeiro deles 
foi de válvulas conduíte para 
atual Braskem. “Já enfrentamos 
grandes desafios, confrontados 
com dedicação e trabalho. Com 
confiança também”, argumenta.

Ao falar da equipe, não eco-
nomiza elogios. “É maravilhosa 
e quando se tem pessoas com-
petentes e dedicadas fica mais 

fácil trabalhar; a minha é de 
ponta e eu prezo por ela”, avalia.

Como a superação é uma 
constante na vida desse profis-
sional, um dos projetos recentes 
mais marcantes foi o do WHRU 
para a GE e o WHRU de Ca-
cimbas, para a Petrobras UTGC. 
“Quando o projeto é aprovado é 
como ver uma criança dar seus 
primeiros passos”, compara. 

Sobre a Asvotec, diz que ela 
está firme, bem-estruturada e 

de treinamentos internos. 
O colaborador reside em Mon-

te Mor, no sítio que foi de seus 
avós e onde vive desde que nas-
ceu. Diariamente, antes de seguir 
para a empresa, não abre mão de 
levar as filhas Mariana e Maiara, 
de 17 e 16 anos, para a escola. 
O retorno das meninas para casa 
fica a cargo da esposa, Vander-
lice, sua parceira de uma vida 
inteira. 

munhou incontáveis superações 
diante das oscilações de mercado 
e importantes investimentos em 
pessoas e em tecnologias, que 
trouxeram novos clientes e equi-
pamentos para o portfólio da em-
presa, além de certificações e a 
expansão da fábrica. 

Nos últimos tempos, a boa 
nova está ligada ao principal 
executivo da empresa: Christian 
Mader. “O Christian é um diretor 
jovem, com novas ideias e muita 

vontade de levar a empresa adian-
te”, diz ela. “Penso que o Senhor 
Elmar o estava aguardando para 
transferir o cargo, com confian-
ça”, completa.

Com os novos tempos, Angela 
também se renova, sempre em 
busca de expandir conhecimen-
tos que agreguem valor ao seu 
trabalho. “Gosto muito do que 
faço e sempre há o que aprender 
em uma empresa, é importante 
aproveitar essas oportunidades e 

tentar crescer”, confia. A seu ver, 
a Asvotec é um campo fértil de 
oportunidades e ainda preserva 
a amizade e o respeito entre as 
pessoas. 

Na vida pessoal, a maternida-
de foi um dos melhores presen-
tes. Casada com Benatti, são pais 
da Heloísa Helena, que fará seis 
anos em janeiro. A família vive em 
Campinas e está sempre presente 
nos eventos da empresa. 

deira e ponte rolante. Também 
passou pelo Jato, Oxicorte e 
Montagem. Hoje, é operador de 
fornos, função em que faz o tra-
tamento térmico dos produtos. 
Ademir revela o quanto é praze-
roso ver o que faz ganhar forma 
nas válvulas, torres, fornos entre 
tantos outros equipamentos que a 
empresa fabrica. “Aprender nunca 
é demais e posso dizer que co-
nheço praticamente tudo aqui na 
Asvotec”, diz ele, que completou 

vinte anos de empresa em 1º de 
agosto. 

O colaborador ressalta a re-
novação tecnológica nos últimos 
anos e conta que as novidades o 
fascinam, porque trazem novas 
oportunidades de conhecimento. 
Seu desejo é participar da fabri-
cação de um equipamento por 
inteiro e conhecer todas as eta-
pas do processo. “O que faço é 
uma partezinha apenas, mas cada 
serviço que realizo me faz sentir 

orgulho porque fui bem-sucedido 
no que fiz”, diz ele.

Ao relembrar sua história, diz 
que, na Asvotec, aprendeu a con-
viver com pessoas de diferentes 
culturas e que as lideranças de 
hoje são mais amigas que chefes. 
“O ambiente empresarial é assim, 
sempre se renovando”, afirma.

Em Monte Mor, construiu fa-
mília, casou-se com Rita de Fá-
tima, tornou-se pai de Camila e 
Admir, e avô de Emily e Nícolas. 

bem-conduzida, que gostaria de 
ver uma carga de trabalho maior 
para que a empresa tenha o fa-
turamento que merece e retorno 
para seus investimentos. 

Lídio nasceu em Iepê, região 
de Presidente Prudente, onde 
mantém um sítio até hoje, sua 
válvula de escape nas horas li-
vres. É casado com Aparecida e 
eles são pais de Lígia e Lucas, 
e avós de Miguel e Yasmin. A 
família vive em Indaiatuba. 

25 anos

20 anos
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gente nossa

Aparecido José da Costa, 
em 1º de dezembro

Bom humor e sorriso estam-
pado no rosto são características 
marcantes de Aparecido José da 
Costa, um paranaense que trocou 
a boleia de um caminhão, depois 
de vinte anos de estrada, por uma 
vaga temporária na Asvotec. Nos 
seus 15 anos de empresa, em 1º 
de dezembro, Aparecido disse 
que faria tudo de novo.

O colaborador relembra que 
ele e outras nove pessoas entra-
ram no mesmo dia e que oito já 
foram embora. Você deve estar se 
perguntando: por que deu certo 

para ele? “A pessoa tem de ter 
responsabilidade, interesse de 
aprender e sempre procurar o 
que fazer em vez de ficar parada”, 
ensina.  

A receita deu certo. Foi efetiva-
do após noventa dias como aju-
dante de produção na Caldeiraria, 
tornou-se ajudante de caldeireiro 
e passou a operador no Oxicorte, 
função que exerce até hoje. Nada 
mais o enche de orgulho que dar 
o primeiro passo no processo 
produtivo, ao cortar o material 
que seus colegas vão transformar 

num equipamento grandioso para 
o cliente. 

Segundo Aparecido, tanto os 
colegas como as lideranças cos-
tumam avaliar os trabalhos uns 
dos outros e, quando dizem que 
ficou bom ou ficou ótimo, é como 
receber uma injeção de ânimo. 
Ele justifica: “A qualidade aqui 
é muito boa, só fico triste porque 
fracassou um pouco devido ao 
que está acontecendo no merca-
do, e para manter uma empresa 
como esta precisa produzir”, diz 
ele.

Mas, independentemente de a 
empresa estar com mais ou me-
nos carga de fábrica, uma coisa 
não muda. O respeito entre as 
pessoas. Para o colaborador, a 
Asvotec é uma empresa para se 
trabalhar a vida inteira.

Aparecido foi casado por trinta 
anos com dona Luzia – falecida 
há três anos – e é pai de Aniele 
e Ariel. Hoje, o neto Rafael, de 
dez meses, filho de Aniele, é sua 
maior alegria. A família vive em 
Hortolândia.

José Benedito da Rosa, 
em 13 de novembro

Há cinco anos, quando nos 
contou sua história de uma déca-
da de empresa, José Benedito da 
Rosa acabara de se mudar com a 
equipe do Oxicorte para o novo 
barracão de mais de dois mil me-
tros quadrados. De lá para cá, o 
setor ganhou tecnologia moderna 
e uma nova máquina de corte que 
produz mais, em menos tempo e 
com mais qualidade. 

“Não há comparação entre má-
quinas, mas está 80% melhor se 

comparado ao que era antes”, diz 
ele se referindo ao trabalho. Os 
colegas da Usinagem e Caldeira-
ria, para as quais produz, têm lhe 
dado feedback de que o corte foi 
aprimorado, está com mais qua-
lidade. 

Para ele, isso significa reco-
nhecimento e motivo de orgulho, 
porque vê na própria responsa-
bilidade o ponto de partida para 
fabricar equipamentos como vál-
vulas, vasos de pressão, dentre 

muitos outros produtos. Avisa, 
ainda, que crítica construtiva 
também vale para melhorar sem-
pre mais o trabalho.

José Benedito é operador e 
completou 15 anos de empresa, 
em 13 de novembro. Começou 
pela Caldeiraria, foi para o Senai 
profissionalizar-se e participa de 
todos os treinamentos internos. 
O colaborador afirma que sente 
orgulho de fazer parte de uma 
empresa comprometida com seus 

clientes internos (colaboradores) 
e clientes externos. “Não tenho 
do que reclamar: sei da minha 
responsabilidade e a liderança 
me dá liberdade para eu traba-
lhar”, diz ele.

Quando não está no trabalho, 
está com a família: a esposa So-
lange e a filha Beatriz, de 17 anos. 
Nas horas livres, sua paixão é 
cuidar do jardim e do pomar que 
mantém em casa, em Monte Mor, 
onde mora.

Silvano Gomes de Oliveira, 
em 1º de novembro

Em 15 anos de Asvotec, que 
celebrou em 1º de novembro, 
Silvano Gomes de Oliveira foi de 
ajudante de produção a soldador 
especializado. Hoje, é um dos 
profissionais responsáveis pela 
soldagem em arco submerso, 
numa parceria direta com caldei-
reiros. 

Sua trajetória na empresa 
soma iniciativa, dedicação e 
sede de conhecimento, que en-
controu no Senai, por meio das 
bolsas de estudo que recebeu da 

empresa, e na generosidade de 
profissionais da Asvotec, dispos-
tos a compartilhar o que sabem. 
Também é capacitado para operar 
empilhadeira e ponte rolante. 

O colaborador confirma que 
quanto mais conhecimento, de-
dicação e experiência, melhor é 
a classificação na carteira profis-
sional. Para Silvano, a mudança 
das letras é o termômetro de que 
ele se desenvolveu profissional-
mente para receber o reconheci-
mento e a confiança das lideran-

ças e da empresa. As promoções, 
diz ele, seguem critérios que são 
avaliados pelas lideranças.

 O termo “soldador especia-
lizado” atesta que o profissional 
está apto a trabalhar com todos 
os tipos de solda. “Recebo a 
peça do caldeireiro, com quem 
trabalho diretamente, e, embora 
as funções sejam diferentes, a 
atuação é conjunta”, diz ele.

Passados 15 anos, o senti-
mento é de gratidão à empresa e 
às pessoas que fazem da Asvotec 

um ambiente muito bom e saudá-
vel para se trabalhar. Acrescenta 
que a implantação do 5S trouxe 
muitos benefícios ao chão de 
fábrica: “Mudou a forma de ver o 
trabalho, a casa está mais limpa e 
organizada”, atesta. 

Apaixonado por passeios e 
viagens, Silvano está certo de que 
encontrou seu lugar, com a feli-
cidade de poder trabalhar numa 
grande empresa ao lado de casa.

João Gonçalves de Oliveira, 
em 1º de dezembro

Deixar o lugar onde nasceu em 
busca de melhores perspectivas 
é o primeiro grande passo para 
quem quer mudar de vida. O mi-
neiro de São Geraldo da Piedade, 
João Gonçalves de Oliveira, pas-
sou por essa experiência aos 14 
anos de idade, quando a família 
se transferiu para Monte Mor. 
Hoje, sente-se um vitorioso, mas 
até alcançar esse status percorreu 
um longo caminho.

Na Asvotec, começou suas 
atividades como ajudante geral 
num contrato temporário de se-

tenta dias. Foi salvo por seu bom 
desempenho e um novo pedido 
de cliente, com novos equipa-
mentos. 

Decidiu que se Deus lhe abrira 
as portas para o trabalho, ele faria 
a sua parte. Voltou à escola, ter-
minou o primeiro grau e emendou 
os estudos na busca do diploma 
de segundo grau e no de Mecâ-
nica Geral, pelo Senai. Tornou-se 
operador de furadeira radial e, 
posteriormente, de mandrilha-
dora. Recentemente, cursou Pro-
gramação e Centro de Usinagem 

e alcançou mais uma conquista: 
passou a mandrilhador categoria 
A. A busca não para e anuncia 
que o próximo passo é estudar 
elétrica industrial. Fez 15 anos de 
empresa em 1º de dezembro.

Ao falar das lembranças, João 
cita uma válvula fabricada para 
uma usina hidrelétrica. “Tinha 
que pinar e os pinos mediam 
cerca de quatrocentos milíme-
tros de comprimento. Foi um dos 
serviços mais desafiadores”, diz 
ele, ressaltando que a diferença 
para fazer dar certo é que, na As-

votec, todo o trabalho é feito em 
equipe. “Agradeço aos colegas, 
do encarregado ao ajudante, que 
me ajudaram demais nesses anos 
todos”.

O colaborador expressa profun-
da gratidão à Asvotec, que lhe es-
tendeu a mão para cuidar da saúde 
da filha: “Me orgulho de trabalhar 
numa empresa que vê seu profis-
sional como ser humano”, afirma. 
Por falar em família, seu sucesso 
é dedicado a ela, à esposa Yone e 
aos filhos Yana e Douglas, e aos 
netos Arthur e Eitor.

Leandro Eduardo Gomes 
da Silva, em 27 de julho

Aos 14 anos de idade, Leandro 
Eduardo Gomes da Silva recebeu, 
do supervisor de Oxicorte, Fran-
cisco Ferreira de Souza, vizinho 
da família, uma indicação para 
estudar Mecânica de Usinagem, 
no Senai Campinas. O “padrinho” 
acreditou que Leandro tinha talen-
to para a área técnica e o menino 
correspondeu à altura. 

Disciplina foi a primeira lição: 
estudar de dia e de noite e trocar 
o descanso das férias por aulas 

práticas na tornearia da empresa. 
A segunda, gratidão ao Francisco, 
à Asvotec e a toda a equipe que 
o acolheu e o ajudou no apren-
dizado. Foi efetivado no final do 
curso. 

Hoje é mandrilhador B, mas já 
trabalhou na tornearia, no centro 
de usinagem e no torno CNC. 
Leandro orgulha-se ao dizer que 
obteve amplo aprendizado nesses 
15 anos, que completou em 27 
de julho. Conta que sabe operar 

todas as máquinas da área de 
Usinagem e destaca sua respon-
sabilidade na produção de válvu-
las e trocadores de calor. 

O equipamento, que come-
ça no corte das chapas, passa 
pelo torno, pela fresa até chegar 
às suas mãos e, depois, segue 
para montagem na Caldeiraria 
ou retorna para ele fazer o aca-
bamento. A última parada ou é a 
montagem ou a expedição.

“O serviço é independente, 
mas se um de nós errar compro-
mete o trabalho dos demais”, diz 
ele. Leandro está otimista e a bola 
da vez é a entrada dos produtos 
da Heatric. “A Asvotec está abrin-
do novos horizontes, com servi-
ços diferenciados, e isso nos traz 
mais conhecimento”, confia.

O colaborador nasceu em 
Monte Mor, onde vive com a fa-
mília. 

15 anos
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Jefferson da Silva,  
em 9 de maio
O colaborador Jefferson da Silva ainda 

era um menino quando se viu encantado 
pelos processos de soldagem. A influên-
cia veio do irmão mais velho, que, quan-
do falava a respeito do trabalho, Jeffer-
son não se cansava de ouvir. Tornou-se 
profissional na mesma área pelo Senai e 

lá se vão vinte anos de experiência, dez 
deles na Asvotec.

Contratado como soldador A, em 9 de 
maio de 2005, Jefferson é hoje especia-
lizado em solda e participa da fabricação 
de quase todos os equipamentos do  
portfólio de produtos, entre eles os vasos 
de pressão, tubulação e serpentina. 

Em sua opinião, a Asvotec é uma 
boa empresa para se trabalhar; tem uma 
equipe corajosa para superar desafios e 
muito disposta a compartilhar conhe-
cimento. “Tenho muito orgulho do que 
faço e minha maior conquista é o conhe-
cimento, que compartilho com os mais 
novos”, afirma.

O colaborador, que nasceu em São 
Paulo e há trinta anos vive em Campinas, 
é pai de duas meninas: Talita, 16 anos, e 
Poliana, com 12 anos.

João Carlos Garcia, 
em 21 de junho

O engenheiro mecânico João Carlos 
Garcia está no mercado há quase trinta 
anos. Iniciou sua carreira como enge-
nheiro de processos em uma pequena 
empresa e, desde então, atuou nas áreas 
de produção, qualidade e engenharia, 
onde também exerceu cargos de lide-
rança. Quando chegou à Asvotec, em 
21 de junho de 2005, para ser gestor da 
Engenharia, encontrou um grande desa-
fio: modernizar o setor e alinhar a equipe 
para novas performances. 

De lá para cá, reportou-se a três Di-
retorias, com as quais buscou investi-
mentos e tecnologia para o setor. Foi 
uma revolução na área. “Há dez anos não 
tínhamos projetos térmicos e de troca-
dores e hoje dominamos essa área com 
tecnologia própria, resultado de investi-
mento e treinamento”, afirma. 

Em relação aos seus profissionais, 
João conta que metade dos colaborado-
res que encontrou no setor permanece no 
time e explica que, assim como no fute-
bol, a equipe mescla profissionais com 
larga experiência e tempo de empresa 
com jovens talentos e menos tempo de 
trabalho, porém com bastante capacidade 
técnica. “Conseguimos montar um corpo 
técnico bastante capacitado e motivado 
para desafios e obtivemos várias vitórias”, 
conta.

Sua trajetória na Asvotec registra fatos 
marcantes como o desenvolvimento do 
WHRU para a GE, considerado por ele 
como um desafio grandioso não só para a 
Engenharia, mas para a própria empresa. 
“O projeto nasceu na Engenharia e Vendas 
e foi abraçado por todos, com grande su-
cesso”, comemora. Outra conquista veio 
em 2015, com a qualificação da empresa 
para fornecer o sistema de tochas para a 
Petrobras, resultado de mais investimen-
tos em tecnologia e em pessoas. 

Ao relembrar seus dez anos de empre-
sa, João avalia que a Asvotec é uma ex-
pert em superação e sua equipe mantém-
se no mesmo compasso, sempre pronta 
para surpreender o mercado. Quando está 
longe do trabalho, seu projeto de vida é 
dedicar-se à família: a esposa Édina e o 
filho Rafael, e, juntos, praticam a atividade 
de que mais gostam: viajar. A família vive 
em Piracicaba.

José Roberto de Araújo 
(Zequinha), em 26 de 
setembro

Aos 32 anos, formado em dois cursos 
técnicos (Mecânica e Enfermagem) e 
com uma série de treinamentos internos, 
José Roberto de Araújo, o Zequinha, é 
responsável pela montagem de peças da 
Divisão Straub, de 48 a 1.255 milíme-
tros, fornecidas para todo o Brasil. Mas 
até se tornar o profissional que é hoje, foi 
um longo caminho. 

Ele começou como faxineiro no chão 
de fábrica, aos 19 anos de idade, por 
intermédio de uma empresa terceirizada. 
O contrato durou três anos e, enquanto 
realizava suas atividades, também fazia 
amizades, observava e questionava sobre 
o trabalho das pessoas. Esse interesse 
foi o que lhe valeu a contratação pela 
Asvotec, em 26 de setembro de 2005, 
como ajudante geral. Tornou-se aju-
dante na Caldeiraria, na Montagem, até 
se transferir para a Divisão Straub, onde 
está há nove anos.

“Cheguei sem nenhum conhecimento 
e tive a ajuda de todos em meu apren-
dizado”, relembra. O ambiente saudável, 
a cumplicidade da equipe e a gratidão à 
empresa são fortes razões para vestir a 
camisa e continuar no time. O aprendi-
zado não para, inclusive na Brigada de 
Emergência. No tempo livre, Zequinha 
é membro do Ministério da Música, na 
igreja. O colaborador nasceu em Capiva-
ri, morou em Limeira e, há 22 anos, vive 
em Monte Mor.

Valdir Martins (Divisão 
Straub), em 9 de maio

O paranaense Valdir Martins, que há 
26 anos deixou as lavouras de algo-
dão na terra natal para tentar a vida em 
Hortolândia, tem motivos de sobra para 
comemorar. Construiu carreira na in-
dústria e, na Asvotec, é ele quem fabri-
ca as abraçadeiras Straub, distribuídas 
em todo o país. “Faço desde a primeira 
estampagem até a liberação para monta-
gem, num trabalho artesanal”, conta. Es-
sas peças são fabricadas em aço carbono 
e aço inox.

A menina dos olhos de Valdir, no 
momento, é um pedido de novecentas 
peças, cuja produção tem tempo recorde 
de 45 dias. “Desejo que a Asvotec cresça 
e que mais pessoas trabalhem comigo”, 
diz ele. Por falar em pessoas, o colabo-
rador não economiza elogios à equipe 
tanto da Straub quanto da Caldeiraria. 
“Somos unidos, temos respeito e cari-
nho uns pelos outros”, afirma. O colabo-
rador relembra que sempre teve certeza 
de que a Asvotec seria o lugar certo para 
desenvolver-se profissionalmente e a es-
colha foi assertiva. Completou dez anos 
de empresa em 9 de maio.

Na vida pessoal, a dedicação à famí-
lia vem em primeiro plano. Casado com 
Geisa, o casal tem dois filhos: Gustavo, 
de 11 anos, e Giovanna, de oito. “Meus 
filhos são como diamantes, disciplina-
dos e aplicados na escola”, diz ele, men-
cionando, ainda, que, em 2013, Gustavo 
alcançou o primeiro lugar em um con-
curso estadual de redação, com o tema 
O livro. O menino ainda é apaixonado 
por robótica e cálculo. A família vive em 
Hortolândia.

novos contratados
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Gabriel Nascimento 
Rodrigues  
(Aprendiz do Senai - 
Manutenção Elétrica), 
em 27 de julho.

Roney Donizete 
Bussioli Junior  
(Aprendiz do Senai - 
Torno Horizontal),  
em 27 de julho.

Lucas Jacette  
(Projetos/Desenhos),  
em 10 de dezembro. 

gente nossa

10 anos
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