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A instabilidade política e econômica que se instalou no 
nosso país nos últimos quatro anos nos desa� ou a superar 
limites. Nessa perspectiva, um dos maiores desa� os da 
Asvotec em 2018 foi manter a carteira de pedidos estável. 
Cada projeto foi conquistado com muito esforço por 
meio de um time comprometido em transformar crise em 
oportunidade. Para isso, foi preciso rever os processos 
e focar ainda mais nos objetivos. Incontestavelmente, o 
trabalho em equipe e a contribuição de cada um foram 
fundamentais para a obtenção de bons resultados. 

Prova disso foi a recertifi cação do Selo ASME e da 
ISO 9001, que nos ajudam a manter e conquistar novos 
negócios. Vale ressaltar que ampliamos nossa participação 
no mercado offshore com a Modec, no setor químico com a 
Innova, Oxiteno e Unigel, no segmento de gases com a Air 
Liquide e no de fi ltração, separação e fi ltração com a Pall. 
Destaco ainda o volume expressivo de reformas de válvulas 
que realizamos com prazos curtos, a venda de dois fornos de 
água quente para a Petrobras e a conquista de dois contratos 
de fornecimento global de Acoplamentos Especiais para a 
Petrobras e a Sabesp, que estão em fase de assinatura.

Para o próximo ano, estamos otimistas em relação ao 
aumento de projetos e à respectiva demanda de bens de 
capital, gerando um equilíbrio mais saudável entre oferta 

e procura. Nesse sentido, a 
Asvotec está bem posicionada 
e preparada para atuar e 
crescer fortemente nos setores offshore, siderúrgico, químico, 
petroquímico, de fertilizantes, bem como nos demais 
mercados tradicionais em que já atuamos. 

Nosso foco segue na excelência operacional, na 
otimização dos processos e na redução contínua dos gastos. 
O desenvolvimento de novas tecnologias e aplicações para 
os nossos produtos também precisa ser prioridade constante 
para todos. Nosso propósito para 2019 será conquistar 
uma sólida carteira de pedidos de longo prazo, com uma 
geração de caixa positivo, que possibilite a retomada dos 
investimentos em máquinas e o consequente aumento de 
produtividade. 

Outra novidade, com a qual quisemos coroar o 
encerramento do ano, foi remodelar o nosso jornal. As 
mudanças no visual e na linha editorial foram pensadas para 
propiciar mais assertividade na nossa comunicação e também 
maior interação entre todos nós.

Agradecemos a todos pela dedicação e pelo 
comprometimento demonstrados em 2018 e desejamos a 
você e a sua família um excelente período de festas, bem 
como um Ano Novo repleto de esperanças!  

PARCERIA DE SUCESSO COM A GERDAU 
Vá lvu las

Líder no segmento de Válvulas Especiais, a Asvotec realizou importantes 
trabalhos para a Gerdau no segundo semestre deste ano. Ao todo, foram 
reformadas cinco válvulas de controle de entrada e saída de gás da tubulação 
do alto forno. Além disso, para o alto forno, foram produzidas três válvulas de ar 
quente DN 1.300 e passaram por reformas outras quatro de dupla alavanca de 
DN 1.300 e DN 1.440. 

  Vale ressaltar que essas entregas foram realizadas 
com prazos muito apertados. Dessa forma, foi um 
desafi o para as equipes de Usinagem, Montagem, 
Caldeiraria, Engenharia, Contratos e Compras atender o 
cliente no tempo desejado, sempre levando em consideração as especifi cações necessárias e o alto padrão 
de qualidade da Asvotec        , afi rma Geraldo Magela, da área de Produção. 

Outras válvulas serão entregues ainda neste ano. Parabéns, colaboradores envolvidos, pelo 
comprometimento! 

de qualidade da Asvotec        , afi rma 
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Após cinco dias de auditoria, a Asvotec obteve a recerti� cação da ISO 9001 – versão 2015, norma 
que certi� ca o Sistema de Gestão da Qualidade de uma empresa. “Na prática, a ISO 9001 demonstra 
que produtos e serviços oferecidos pela Asvotec estão em conformidade e contam com produção e 
processos adequados”, reforça Auro A. de Lima.
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Trabalho em equipe, dedicação e comprometimento. Essa combinação trouxe 
duas importantes conquistas para a Asvotec: a renovação dos certi� cados ASME 
e ISO 9001, normas da indústria que reforçam o compromisso da empresa com a 
qualidade e a otimização dos processos.

Obter essa recerti� cação foi um grande feito para nós. 
Os Selos ASME (sigla traduzida para Sociedade Americana 
de Engenheiros Mecânicos) e NBBI (National Board Boiler 
and Pressure Vessels Inspectors) têm validade de três anos 
e atestam a capacidade de fabricantes de caldeiras e vasos 
pressurizados para construírem esses equipamentos de acordo 
com as normas do Código ASME. A Asvotec tem os Selos U, 
U2 e R, que correspondem aos vasos de pressão da divisão 1,  
2 e Reparo, respectivamente, conforme o Código ASME/NBBI.

Em razão da complexidade da certifi cação, são poucas 
as empresas no Brasil que a possuem. A Asvotec passou 

pela auditoria com sucesso e sem registrar nenhuma não 
conformidade. Ter o Selo ASME qualifi ca ainda mais os 
processos e oportuniza novos negócios. Para os clientes, além 
da qualidade, signifi ca também redução de gastos, já que um 
produto com o Selo ASME dispensa ou reduz a necessidade 
de acompanhamento de inspeções, uma vez que o fabricante 
contrata uma agência de inspeção já aprovada pelo ASME.

Ter um fornecedor com o Selo ASME signifi ca para o 
cliente a certeza de adquirir um produto com rigorosos padrões 
internacionais de fabricação e qualidade. Para a Asvotec, aumenta 
o grau de confi ança e o diferencial de seus produtos       , afi rma 
Cristiane Cavalari, da área de Melhoria Contínua.   

SELO ASME/NBBI

ISO 9001 

EXPANSÃO DE MERCADO
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A conquista de novos clientes e projetos demanda 
produtos de alta qualidade e diferenciais competitivos. Nesse 
sentido, as pessoas são fundamentais para o alcance de 
negócios promissores. É assim que funciona na Asvotec. 
Prova do sucesso dessa fórmula são nossos recentes êxitos. 
Um deles foi o fornecimento de acoplamentos para união e 
abraçadeiras de reparo para tubulações ASVOTEC/Straub aos 
prestadores de serviço petrolíferos Modec e SBM Offshore.

Outro importante contrato, em fase de assinatura, é o fi rmado 
com a Petrobras, por meio do qual a Asvotec conquistou a 
licitação de contrato global para fornecimento de abraçadeiras 
ASVOTEC/Straub para seis plataformas da empresa. Com 
duração de dois anos, serão cerca de 400 peças fornecidas no 
período. 

 A Asvotec fez um estudo profundo das demandas da 

Petrobras, 
oferecendo amplo 
suporte técnico e 
comercial por meio 
de um trabalho 
estratégico e muito 
bem planejado       , 
explica Rodrigo 
Tavares, da área 
Comercial. Vale ressaltar que, entre as muitas etapas dessa 
negociação, foram realizadas, na Universidade Petrobras, 
palestras conduzidas por Rodrigo Tavares, da área Comercial, 
e Adriano Meireles, Diretor Comercial. Além disso, a Asvotec 
também recebeu equipes da Petrobras para workshops, com 
ensaios práticos com os produtos, o que contribuiu para a 
conquista desse importante contrato. 

Outra novidade é o contrato que está sendo � rmado com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) 
para o fornecimento de abraçadeiras e acoplamentos especiais ASVOTEC/Straub, que virá atender as principais unidades de 
manutenção do estado de São Paulo.

o grau de confi ança e o diferencial de seus produtos       , afi rma o grau de confi ança e o diferencial de seus produtos       , afi rma 

bem planejado       , 
explica Rodrigo 



PARTICIPAÇÃO em feiras
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A Asvotec participou de importantes feiras voltadas ao mercado nacional e internacional a � m de aumentar a 
visibilidade de seus produtos e prospectar novos negócios. Con� ra os destaques:

Expo Usipa: com o slogan 
“Transformando inovação em 
negócios”, a feira aconteceu de 18 
a 21 de julho, em Ipatinga (MG). Em 
2018, o evento completou 30 anos de 
existência. Seu propósito é fomentar 
negócios com os fornecedores 
da siderúrgica USIMINAS. Nossa 
empresa marcou presença com 
o protótipo de uma válvula de ar 
quente, que fez muito sucesso entre 
os mais de 150 visitantes do estande.  

Fenasan: a 29ª Feira Nacional 
de Saneamento e Meio Ambiente foi 
realizada de 18 a 20 de setembro, em 
São Paulo. Voltada ao mercado de 
saneamento, o foco da Asvotec foi 
apresentar os produtos das unidades de 
Acoplamentos e Combustão, como o 
Flare para queima de Biogás, uma das 
tendências para o mercado. O estande 
contou com a visitação de mais de 300 
pessoas. 

Rio Oil & Gás 2018: realizada de 24 
a 29 de setembro no Rio de Janeiro, a 
19ª edição do evento reuniu as maiores 
empresas do mercado de petróleo & gás.                                            
A Asvotec participou com produtos de suas 
quatro unidades de negócio: Acoplamentos, 
Válvulas, Combustão e Equipamentos. 
O estande da empresa teve mais de 500 
visitantes, que também receberam o novo 
catálogo de produtos Asvotec. 
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A participação da Asvotec nesses eventos é estratégica, já que se trata de mercados em 
expansão. Dessa forma, foi uma oportunidade para mostrarmos a tecnologia e o diferencial 
competitivo dos nossos produtos. Obtivemos ótimos resultados, com perspectivas de novos 
negócios. Agradeço a todos os colaboradores envolvidos na feira, que não mediram esforços 
para o nosso sucesso      , comemora Adriano Meireles, Diretor Comercial.   para o nosso sucesso      , comemora para o nosso sucesso      , comemora 

FLARE PARA queima de Biogásqueima de Biogás

T
e
cn

o
lo
g
ia A Asvotec inovou mais uma vez com o lançamento 

do Flare para queima de Biogás. A escolha para o 
desenvolvimento do produto foi de� nida em 2017 pela 
Comissão Técnica de Pesquisa & Desenvolvimento da 
empresa, composta pelas áreas de Engenharia e Comercial. 
Tal Comissão faz um levantamento de mercado e avalia 
oportunidades tecnológicas para a Asvotec. 

O biogás é produzido por meio da decomposição de 
matéria orgânica. Por exemplo, o lixo orgânico (derivado do 
ambiente doméstico) libera o chorume e, por consequência, 
produz o gás metano e outros gases. O Flare para queima 
de Biogás faz a combustão desse gás, que é muito 
agressivo para o meio ambiente, e reduz seu impacto 
ambiental.

Utilizamos um software moderno para o 

dimensionamento do fl are, o que garante ainda mais 
segurança ao produto. Empresas de diversos setores que 
usam os sistemas de aquecimento optam pelo Flare de 
queima de Biogás para estarem em linha com a legislação e 
a responsabilidade ambiental      , afi rma Cristiano Barreto, 
da área de Engenharia. 
a responsabilidade ambiental      , afi rma Cristiano Barreto, 



FORNECIMENTO DE FEIXES ESPECIAIS 
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A Asvotec forneceu feixes para trocadores de calor 
na liga hiperduplex (SAF-2707) para a Oxiteno. O material 
utilizado nesse feixe é muito especial, importado da 
Europa e oriundo de um único fornecedor. Para a sua 
manipulação, são necessários critérios bem rigorosos.   

 O feixe tubular na liga hiperduplex 
deforma-se com facilidade e não pode 
ter contato com outros materiais, 
principalmente com ligas em aço 
carbono, em razão do risco de 
oxidação. Esse projeto foi desa� ador 
e de grande responsabilidade para 
todos       , a� rma Gustavo Gomes 
Ferreira, da área de Caldeiraria, um 
dos participantes na montagem do 
equipamento.  

Sempre com foco em atender o cliente 
com qualidade, a missão foi cumprida 

com excelência. “Mesmo que essa fabricação e montagem 
com uma matéria-prima especial tenham exigido muitos 
cuidados, o resultado foi excelente. Concluímos o projeto 
antes do prazo proposto e ainda recebemos elogios do 
cliente”, comemora Geraldo Magela, da área de Produção e 

um dos responsáveis pela montagem. 
A Asvotec é pioneira na fabricação e montagem de 

materiais com liga Hiperduplex e, dessa forma, começa a 
despontar como líder no mercado de equipamentos com 
ligas especiais.

A parceria comercial com a Oxiteno faz parte da 
estratégia da Asvotec de conquistar novos clientes e 
mercados dentro do segmento químico e petroquímico. 
“Antes do fechamento do contrato, a Oxiteno visitou 
a empresa e realizou auditorias internas, atestando a 
competência técnica e a qualidade de nossos produtos e   
de nossas instalações”, conclui Alexandre Monfardini Neto, 
da área de Engenharia.  

BEM-VINDOS À Asvotec
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Novos colegas chegam à empresa para reforçar o nosso time. A eles, as boas-vindas e o desejo de que tenham 
um futuro promissor na Asvotec.    

1  Allan Douglas da Costa 
Assistente de Planejamento

2  Rodrigo Adriano Jamberti  
Caldeireiro C

3  Flavio Ventura de Morais   
Mecânico de Manutenção B

4  Matheus de Aquino Pereira  
Aprendiz Mecânico Usinagem

5  Lucas Ribeiro Silva 
Aprendiz Mecânico Usinagem

6  Adriano Faria do Nascimento 
Operador Máquinas Operatriz B
 

7  Peterson dos Santos 
Analista Fiscal/Contábil PI

8  Elton de Lima Rosan  
Engenheiro de Montagem 

9  Roberta Kelly Oliveira 
Analista do Sistema de
Garantia da Qualidade

10  Elber Ribeiro 
Técnico de Segurança
do Trabalho

1 2
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todos       , a� rma Gustavo Gomes todos       , a� rma Gustavo Gomes 
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 A Asvotec foi meu único emprego com carteira assinada. Nesses 25 anos, pude acompanhar o crescimento 

da empresa. Recordo-me de que, por aqui, antes existia só um barracão. Ver o quanto a Asvotec evoluiu e fazer 

parte desse time é motivo de muito orgulho.       Leandro Aparecido Duarte, da área de Montagem Mecânicaparte desse time é motivo de muito orgulho.       parte desse time é motivo de muito orgulho.       

25 ANOS
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ORGULHO PELO tempo de casa
É um orgulho para a Asvotec celebrar o tempo de casa de seus colaboradores. O sentimento predominante para 

todos é de gratidão por uma jornada marcada por conquistas, amizades e aprendizado. 

 A Asvotec tem um grande signi� cado na minha vida. Ingressei na empresa aos 22 anos e 

com pouca experiência pro� ssional. Desde então, aprendo algo novo todos os dias. Por meio do 

meu trabalho, evoluo pro� ssional e pessoalmente, podendo compartilhar essas realizações com a 

minha família.        Derek Felipe de Freitas, da área de Manutenção Elétrica

10 ANOS

 Tenho orgulho de trabalhar na Asvotec, pois sei que é a melhor empresa no seu segmento de 

atuação. Sou muito realizado pro� ssionalmente e sempre tive oportunidades de crescimento. Dedico-

me ao meu trabalho e sou reconhecido por isso.       Elizeu Mauricio Santos, da área de Inspeção         

  A Asvotec é uma empresa que está sempre se reinventando, isso signi� ca que trabalhamos com 

projetos novos e desa� adores. Sou grato pelas experiências que tive até agora e pelos amigos que � z 

na empresa.        Henrique José Martini Correa, da área de Engenharia

 Entrei na empresa como Aprendiz do Senai e agora completo 20 anos! Isso me deixa muito 

feliz, pois reforça que meu trabalho está sendo bem feito. É muito grati� cante fazer parte da família 

Asvotec.      Carlos Alexandre Silva, da área de Usinagem – Torno VerticalAsvotec.      Asvotec.      

20 ANOS

 Entrei na empresa com quase 18 anos de idade para trabalhar na área de Nutrição, minha formação 

pro� ssional original. Nessa época, a Asvotec estava implementando a folha de pagamento e eu tinha 

conhecimento do assunto por conta de um estágio anterior. Pediram a minha ajuda e, depois de três anos, 

fui de� nitivamente para a área de Recursos Humanos. Anos depois, assumi também a parte Financeira, 

Contábil, Custos e Financeira de Contratos. Na Asvotec, � z a minha vida e construí minha carreira. É uma 

realização muito grande.       Claudia Silveira de Oliveira, da área de Recursos Humanos e Finanças

30 ANOS

   Claudia Silveira de Oliveira, da área de Recursos Humanos e Finançasrealização muito grande.    

6

me ao meu trabalho e sou reconhecido por isso.       me ao meu trabalho e sou reconhecido por isso.       

                

                



DEDICAÇÃO reconhecida
Reconhecer seus colaboradores e celebrar com eles é essencial para a Asvotec. Recentemente, a empresa 

homenageou mais pessoas-chave que fecharam ou mantêm um ciclo expressivo de décadas em funções de 
grande importância. A eles, nossa gratidão e merecido destaque.

Em 41 anos de empresa, o gerente do Sistema da Qualidade, Auro A. de Lima, 

foi responsável por estruturar o Sistema da Qualidade na Asvotec. Adquiriu amplo 

conhecimento e experiência nas normas que regem esse setor e ajudou a criar a espinha 

dorsal da Asvotec em controle e garantia da qualidade. Um de seus desa� os atuais é 

preparar jovens talentos para assumirem seu legado no futuro. 

Aparecida Y foi procuradora da Asvotec por 40 anos e responsável por toda a 

organização e manutenção das certidões e licenças de funcionamento da empresa, 

necessárias para manter a Asvotec legal e apta para fornecer seus produtos ao mercado. 

Hoje ela é assessora da Asvotec, contribuindo com a sua vasta experiência e, ainda, 

transmitindo seus conhecimentos aos mais jovens.

Claudia Oliveira foi responsável por modernizar a área de Recursos Humanos, 

agregando também outras áreas. Nos últimos anos, ingressou como membro ativo do 

Conselho de Administração da empresa na área de Finanças e Planejamento Estratégico. 

Destacou-se como grande apoio aos sócios nos difíceis anos 2000. Completou 30 anos de 

Asvotec e assumiu, em novembro de 2018, o cargo de Diretora Administrativa e de Finanças.

agregando também outras áreas. Nos últimos anos, ingressou como membro ativo do 

Conselho de Administração da empresa na área de Finanças e Planejamento Estratégico. 

Destacou-se como grande apoio aos sócios nos difíceis anos 2000. Completou 30 anos de 

Asvotec e assumiu, em novembro de 2018, o cargo de Diretora Administrativa e de Finanças.

 Anke Paulus Mader assumiu a Diretoria Geral da Asvotec em 1993 com o falecimento 

do então Sócio-Diretor, Udo Roland Mader. Durante os difíceis anos de 1990 a 2000, 

enfrentou diversos obstáculos externos e internos, mas conseguiu manter a empresa viva por 

meio de grande dedicação, sacrifício e força de vontade. Ao completar 25 anos de empresa, 

e com sentimento de missão cumprida, Anke saiu da sociedade em 2018, passando seu 

legado ao � lho Christian Mader, atual Diretor-Geral da empresa.

necessárias para manter a Asvotec legal e apta para fornecer seus produtos ao mercado. 

 com o falecimento 

enfrentou diversos obstáculos externos e internos, mas conseguiu manter a empresa viva por 

meio de grande dedicação, sacrifício e força de vontade. Ao completar 25 anos de empresa, 
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10 ANOS
 Tenho muito orgulho de trabalhar em uma empresa comprometida com seus clientes e colaboradores. Entrei 

na Asvotec como estagiária e sempre encontrei oportunidades de aprendizado. As experiências adquiridas são 

muito importantes para o meu crescimento pro� ssional, pois me permitem vivenciar o conhecimento técnico na 

prática.       Silvia Aparecida Búfalo Albuquerque, da área de Garantia da Qualidadeprática.       prática.       



BOAS FESTAS EM FAMÍLIA B
e
n
e
fí
ci
o
s 

Ao longo de 2018, contamos com um time comprometido que não 
mediu esforços para fazer o melhor a cada dia. O trabalho em equipe e 
a dedicação de cada um dos nossos colaboradores foram fundamentais 
para superar os desa� os e alcançar resultados promissores.
Essas conquistas merecem ser compartilhadas também com os 
familiares, que nos apoiam nessa jornada e torcem pelo nosso sucesso. 

Com esse espírito de gratidão e reconhecimento, foram entregues, no 
dia 11/12 (terça-feira), a tradicional cesta com produtos natalinos a todos 
os colaboradores. Entre os diversos itens para saborear, destacamos: 
chocotone, doce de leite, salame, castanha, espumante e outras delícias. 
Além disso, os colaboradores também receberam um kit ave. 

Desejamos a todos um excelente Natal e um Ano Novo repleto de 
esperanças, com a certeza de que há muito por vir. 

FESTA DE fi m de ano 
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No dia 14/12 (sexta-feira), o espaço recreativo da Asvotec receberá 

os colaboradores para o tradicional churrasco de � m de ano. O evento 

começará às 15 horas e vai contar com comes e bebes bem como espaço 

para recreação (campo de futebol). Como atração especial do ano, o 

nosso colega Rodrigo Tavares, da área Comercial, vai cantar ao vivo 

durante a festa. Se você também gosta de soltar a voz, � que à vontade 

para acompanhá-lo. No evento, também serão realizadas homenagem e 

premiação aos colaboradores que completaram tempo de casa. Participe! 

Essa festa foi pensada para você! 

MÚSICOMÚSICO POR  POR vocaçãovocação
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O colega Rodrigo Tavares, da área 
Comercial, teve o primeiro contato com 
a música aos 11 anos de idade quando 
visitou parentes em Minas Gerais. Desde 
então, descobriu uma paixão para a 
vida. Sob a in� uência da Música Popular 
Brasileira (MPB) e do Pop Rock, Rodrigo 
fez sua primeira apresentação o� cial aos 
18 anos em um barzinho de Campinas e 
nunca mais parou. 

Hoje, com um repertório de mais 
de 800 músicas, nosso colega promete 
animar a nossa festa de fi m de ano. “Esse 
é um momento muito importante para 
todos, no qual reforçamos os laços de 
amizade e celebramos as conquistas. 
Estou feliz em compartilhar minha música 
com todos”, afi rma. Rodrigo é casado 
e comemora a chegada recente de seu 
segundo fi lho. 
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