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O ano de 2019 segue como uma continuidade do nosso 
trabalho de desenvolvimento de mercado e melhorias internas, 
iniciado nos anos anteriores. A Asvotec continua investindo 
principalmente em áreas tecnológicas e está buscando chegar 
a um volume de negócios que nos permita incrementar os 
investimentos em nosso parque fabril.

Tivemos importantes conquistas de clientes novos, como a 
Modec, a YPF da Argentina, Pall e a Raizen, clientes muito 
importantes para nós e para a nossa consolidação no mercado. 
Com a entrega bem-sucedida dos vasos de pressão para a 
plataforma de Sépia, MV-30 da Modec, neste primeiro semestre 
de 2019, demonstramos nossa capacidade e pretendemos 
continuar fornecendo equipamentos especiais para os novos 
projetos previstos ainda para serem contratados este ano.

A conquista da venda de um pacote de trocadores de calor para 
a expansão de uma refinaria de petróleo na Argentina, para o 
cliente YPF, é um marco importante da Asvotec. Destacamos 
a retomada de clientes importantes nos últimos anos, como 
a Unigel, Yara, Oxiteno e Air Liquide, além dos trabalhos 
expressivos em Válvulas especiais e em Combustão, com o 
fornecimento de inúmeras válvulas para a indústria siderúrgica 
e a entrega dos Fornos de água quente para a Plataforma de 
Enchova da Petrobras, mostrando o nosso progresso em áreas 
tecnológicas importantes. 

Também tivemos como destaque nesse primeiro semestre, 
as primeiras encomendas de abraçadeiras de reparo para as 
tubulações da Sabesp, um novo desafio considerando seu 
volume e sua complexidade processual, e que agora, faz parte 
da nossa rotina.

A Asvotec Termoindustrial iniciou o ano de 2019 com uma 
grande novidade, uma nova unidade de negócios voltada ao 
setor de Serviços, assistência técnica e peças sobressalentes. 
Com as mudanças do mercado e nas gestões empresariais, 
hoje a Asvotec se adapta a uma das principais necessidades 
dos nossos clientes: a agilidade e eficiência em ter uma equipe 
com know how específico para atuação no campo e atendimento 
diferenciado com qualificação técnica agregados ao produto 
Asvotec. 

Uma das principais novidades do ano de 2019, é que a Asvotec 
possui agora cinco unidades de negócios, as já conhecidas 
áreas de trabalho em caldeiraria, combustão, válvulas especiais, 
acoplamentos e a nova unidade, de Service, com um time de 
negócios apto para oferecer serviços de campo, além de itens 
sobressalentes, partes e peças. Hoje, contamos com um volume 
bem maior de vendas, com componentes que somam e agregam 
valores importantes para a empresa e especialmente para 
nossos clientes, que possuem grande interesses nestes serviços 
e sobressalentes.

De olho no futuro, a Asvotec precisa ainda investir em si. É um 
trabalho de longo prazo, mas que precisa de muita musculatura 
financeira, em especial para o investimento em máquinas 
novas. Para conseguirmos viabilizar estes investimentos, 
precisamos continuar nosso foco em crescimento sustentável 
e resultado. A consequência natural será manter a Asvotec 
competitiva no mercado nacional e internacional, em um mundo 
cada vez mais globalizado.

Temos perspectivas de conquistar bons projetos no futuro, 
em um mercado que está se mostrando melhor do que nos 
últimos anos. Torcemos para que este novo ciclo seja estável e 
sustentável em longo prazo para todos. 

Um novo ciclo

Service 
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Christian Mader
Diretor-Geral

A equipe formada pelo Diretor Comercial Adriano Meireles 
e Elton Rosan, entrou no mercado para oferecer inovação 
e agilidade no atendimento de forma direta, analisando a 
necessidade de cada cliente:

“Nós agregamos valor ao produto da Asvotec, pois 
vendas e serviços caminham juntos. Vamos para campo, 
enxergamos as dificuldades do cliente e oferecemos uma 
solução integrada para nossos clientes.”, relata Adriano.

A unidade Service tem um novo conceito, levando ao cliente 
final, serviços com a qualidade e garantia dos produtos Asvotec, 
tais como: reforma de equipamentos Asvotec, retubagem 
de trocadores de calor, reforma de vasos de pressão e 
modernização em fornos de processo e sistemas de Flare, entre 
outros. 

A nova unidade de negócios da Asvotec



A Asvotec encerrou um grande desafi o no primeiro semestre 
de 2019, a fi nalização do primeiro projeto em parceria com a 
multinacional japonesa Modec. Desde janeiro, foram entregues 
sete vasos de pressão com internos especiais, sendo os dois 
últimos de grande porte.

Os vasos são de extrema importância para a nova plataforma 
da Modec, a MV-30 - FPSO Carioca, é a partir deles que o gás é 
fi ltrado e a descarga de toda a plataforma é feita pelos vasos de 
grande porte, produzidos pela Asvotec.

O projeto teve início em Singapura, na sede de engenharia da 
Modec. Com reuniões semanais e diversas auditorias, a Asvotec 
precisou enfrentar um grande desafi o: 

MODEC:
nova parceria com          

grandes desafi os
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“É um cliente reconhecido no mercado por ser extremamente 
exigente. Eles são nipônicos e isso faz parte da cultura 
deles. Hoje, no nosso portfólio, podemos falar que 
fornecemos para a Modec, isso preenche o mercado e 
garante a nossa qualidade como fabricante”, relata Felipe 
Almagro, administrador de contrato e gerente responsável 
do projeto. 

Como cada trabalho na Asvotec é único e feito sob medida para 
cada cliente, o projeto, que durou cerca de um ano, certifi cou 
o esforço de todos os colaboradores da empresa. Foi preciso 
encontrar materiais específi cos com fornecedores do Japão,
Coreia do Sul e Alemanha para assegurar todas as exigências do 
cliente: 

“Tivemos que nos adequar a uma nova realidade. Esse 
projeto era muito importante porque ele tem o selo ASME 
e a classifi cação naval ABS, que asseguram a segurança 
e o funcionamento da plataforma, esse é um diferencial 
da Asvotec”, garante Alexandre Monfardini Neto, líder de 
Engenharia e responsável técnico do projeto.

Hoje, a Modec é a principal fornecedora de plataformas de 
petróleo para a Petrobras, e em relação ao futuro, a Asvotec 
mantém uma grande expectativa de novos projetos e desafi os a 
serem concluídos em parceria. 
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A Asvotec concluiu um importante trabalho para a Petrobras: 
a entrega de dois Fornos de Água Quente para a Plataforma 
Central de Enchova, que a partir de agora, fará o tratamento do 
petróleo em suas instalações.

O projeto foi todo feito pela Asvotec, e levou a produção de 
um sistema completo em cerca de um ano: desde a carcaça, 
passando por componentes, como dutos de ar, ventiladores, 
vasos, tubulações, queimadores e um painel de controle 
automatizado. O sistema completo pesa 107 toneladas e tem 
grandes dimensões como 12m de largura, 20m de comprimento
e 8m de altura. 

A equipe de colaboradores da Asvotec superou novamente um 
desafi o neste projeto ao fabricar um forno horizontal, fugindo 
das vias normais, onde eles são verticais. 

Protótipos foram testados e aprovados, para que os queimadores 
passassem a funcionar de forma efi caz na horizontal: 

Com a alta qualidade da linha de acoplamentos especiais, a 
Asvotec conquistou uma importante licitação, sendo qualifi cada 
para a entrega de 7.400 abraçadeiras através de contrato de 
duração de 1 ano para a Sabesp (Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo).

Usadas para reparos em tubulações, as abraçadeiras ASVOREP 
são entregues em lotes, de acordo com as demandas de cada 
unidade Sabesp. Para fornecer esse volume, a Asvotec precisou 
se readequar para que os cronogramas de entrega fossem 
atendidos de acordo com as necessidades do cliente: 

“Tivemos que nos adequar bastante em recursos de 
máquinas, ferramentais e dispositivos, para otimizar a 
produção avaliando as escalas produtivas. É um grande 
desafi o, mas estamos aqui para encará-lo.”, garante o Líder 
de Montagem, Davi Lobato.

Fornos de Água Quente 

“É uma responsabilidade muito grande, já que a 
Plataforma de Enchova é uma das mais antigas da 
PB. Em breve, nós vamos supervisionar a partida 
e a operação dos Fornos, que foi um projeto que 
envolveu toda a empresa. A comunicação é uma grande 
vantagem da Asvotec, onde os setores se integram e 
enfrentam os desafi os em equipe”, garantem Emerson 
Xavier Bernardino e José Guilherme Marini, engenheiro 
de processo e supervisor de caldeiraria da Asvotec.
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Asvotec atende grande contrato 
de Abraçadeiras de Reparo

O Coordenador Técnico Comercial da Unidade de Acoplamentos 
Especiais, Rodrigo Tavares (foto), explica que, a retomada da 
Sabesp como cliente começou anteriormente, há cinco anos, 
ocasião em que a Asvotec sugeriu a utilização de um produto 
de alta qualidade, que no passado havia sido desenvolvido sob 
demanda da própria Sabesp: 

“Afi m de assegurar a qualidade do produto, aliando 
preços competitivos, envolvemos nossos fornecedores 
para nacionalização dos elementos de vedação, nos 
adequando às normas alemãs e americanas para garantir os 
requisitos de qualidade de acordo com o projeto original da 
licenciadora suíça Straub, bem como os requisitos técnicos”, 
relata.

A Asvotec participa anualmente da Fenasan (Feira Nacional 
de Saneamento e Meio Ambiente). A pró xima ediç ã o da Feira, 
acontecerá  de 17 a 19 de setembro no Expo Center Norte em 
São Paulo e contará  com a presenç a da Asvotec com a linha de 
abraç adeiras e acoplamentos especiais, entre outros.Foto: Site Sabesp
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Asvorep para o cliente Sabesp
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A Asvotec é a primeira empresa brasileira a produzir o Trocador 
de Calor Especial - E-7201 Aquecedor de gás de Turbina, 
entregue para a Yara Fertilizantes. Um projeto desafi ador do 
começo ao fi m, que mostra a alta qualidade e dedicação dos 
colaboradores da Asvotec.

O projeto de fabricação do trocador era para a parada da Planta 
de Ácido Nítrico, prevista para agosto de 2019. A Asvotec 
aceitou o desafi o da fabricação e do prazo de entrega para o 
projeto e entregou o Trocador E-7201 com qualidade e maestria 
na montagem complexa. 

Mesmo detendo o conhecimento técnico e tendo a especialidade 
na fabricação de trocadores de calor, a Yara propôs uma nova 
concepção para o seu resfriador de amônia, onde o ar em reação 
com a amônia, passam por uma fi ltragem, chegando a uma torre 
de absorção para se formar o ácido nítrico. 

A Asvotec enfrentou difi culdades para encontrar fornecedores 
específi cos, que também precisaram se adequar às 
necessidades especiais do projeto: 

“Tivemos difi culdades de encontrar partes do materiais 
especiais em nível mundial. Foram consultadas mais de 
15 empresas no mundo. A empresa contratada também 
enfrentou difi culdades para viabilizar o fornecimento, e a 

INOVAÇÃO

Yara alterou o projeto com um material alternativo”, relata o 
supervisor de contratos Alexandre de Paula. 

O prazo do projeto chegou a ser remanejado, e para que tudo se 
encaixasse, os pedidos chegaram a ser entregues em modais 
aéreos para serem montados, testados e fi nalizados na Asvotec. 

O Trocador de Calor, que pesa cerca de 10 toneladas, foi 
entregue de forma completa no dia 28 de junho. Já para os 
envolvidos no projeto, o aprendizado será inesquecível: 

“Em 30 anos de carreira, é a primeira vez que vejo um 
equipamento com essa complexidade de fabricação.”, relata 
o Diretor Comercial Adriano Machado Meireles. 

Para Wellington Gomes Borges, do setor de Planejamento 
Industrial, o trabalho foi especial:

“As curvas que nós usinamos, por exemplo, aquilo não 
existia no mercado nacional. Foi desenvolvido pela Asvotec. 
A questão da serpentina do projeto foi um dos maiores 
desafi os, feito extremamente de maneira artesanal. Eu 
estive o tempo todo ao lado do caldeireiro, e você via ali, 
a difi culdade de executar o trabalho em si. Para o setor de 
planejamento e para toda a empresa, é especial demais ver 
um projeto assim”. 

A Asvotec fornece soluções para diversos setores com 
equipamentos de alta qualidade e performance. E um dos 
recentes projetos, a Asvotec assegurou a qualidade e a 
segurança na entrega de válvulas oculares de DN-1.000mm, 
DN-1.900mm e DN-3.000mm para a empresa Gerdau. 

Esse projeto teve como foco principal a segurança no processo 
e a durabilidade do equipamento. A Asvotec forneceu ao cliente 
Gerdau um sistema de acionamento todo elétrico para a válvula 
DN-1.000mm, e um sistema hidráulico único para as válvulas 
DN-1.900mm e DN-3.000mm. Com estes projetos modernos, 
os té cnicos da Gerdau receberam vá lvulas oculares de bloqueio 
seguro, de fá cil operaç ã o, manutenç ã o e totalmente confi á veis 
em suas operaç õ es. As vá lvulas têm a funç ã o de bloqueio de 
gá s, levando seguranç a nas operaç õ es de bloqueio do mesmo: 

“A válvula tem uma função extremamente importante para 
a segurança do equipamento. Em casos de possíveis 
manutenções, a válvula será responsável por facilitar e 
agilizar o processo de bloqueio do gás. Caso a válvula não 
atenda as especifi cações, e os operadores tiverem contato 
com o elemento químico, expõe-se o risco de um acidente, 
como uma explosão e até um óbito”. explica o Gerente 
Técnico-Comercial Ronaldo Garcia.

Asvotec projeta, fabrica e entrega válvula 
ocular com foco em segurança para aO
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Equipamento desafi ador 
e pioneiro para a Yara 

Brasil



Melhorar continuamente é essencial para o sucesso do negócio, 
por isso que, através da comissão de processos, a Asvotec 
se preocupa com todos os tipos de melhorias, utilizando 
ferramentas, conceitos e processos em busca de obtermos 
excelência operacional em todos os setores.

Nas melhorias implantadas, está o apontamento eletrônico, 
onde mais de 10 totens foram distribuídos pela fábrica 
facilitando com que a operação forneça informações que são 
importantes para um melhor planejamento.

A Asvotec dá as boas vindas aos novos colaboradores do nosso time! 
Desejamos a eles sucesso em suas carreiras e um futuro promissor em 
nossa empresa!

Deyse Martins de Carvalho
RH / Segurança do Trabalho

Romario Tenorio Antonio
Inspeção

Alessandro Tadeu Bertoldo
Oxicorte

Andre Luis Alves da Silva
Torno Horizontal

Gustavo Pena dos Santos 
Aprendiz Manutenção Elétrica

Thais Aparecida Goveia Araujo
Engenharia

Thiago da Costa
Torno Horizontal

Ana Paula Ribeiro de Almeida
Orçamentos

Fabiula Verlane Soares
Contabilidade

Sejam bem-vindos
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O Lantek (sistema de corte de chapas), foi aprimorado através 
da automatização da baixa de estoque no Datasul, reduzindo 
erros e criando agilidade ao processo.

Dentre outras melhorias recentes, há o sistema de redundância 
de links de internet, migração da base de e-mails para a 
plataforma Offi  ce 365, sistema de voucher de acesso à internet, 
que facilita o acesso aos visitantes, projeto CFTV (câmeras de 
segurança), instalação de detectores de incêndio e melhorias 
na central de alarme, reformulação do sistema de proposta 
e controles de OS, sistema de controle de soldagem e de 
calibração, além do uso de ferramentas de Business Intelligence 
em diversos processos.

à Asvotec! 
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CONTRATAÇÕES

agilidade aos setores da Asvotec
Melhorias eletrônicas levam 
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A Asvotec celebra a dedicação de seus colaboradores, que ao 
longo dos anos, se empenharam para crescer ao nosso lado 
e estabeleceram uma relação de amizade, companheirismo e 
profi ssionalismo conosco. 

“Comecei na empresa como terceirizado para acompanhar um sistema de gestão e ao longo 
dos anos, pude ver e participar de diversas mudanças, na minha área e na empresa. É muito 
gratifi cante fazer parte da história da empresa e crescer junto com ela!”

José Gabriel Grivol de Lima – Setor de Tecnologia da Informação

“Quando iniciei minha carreira na Asvotec, eu já havia trabalhado em outras empresas, porém, aqui 
tive a chance de mostrar o que eu sabia fazer. Na Asvotec, cresci como pessoa, tive meu fi lho 
Nicolas e sigo crescendo profi ssionalmente devido as oportunidades, bom convívio e a liberdade 
na qual realizo minhas tarefas. Deus sempre me guiou e me manteve em bons lugares, e falando 
em futuro, pretendo continuar crescendo e contribuindo com o progresso da Asvotec!”

Luciana da Silva Andrade – Setor de Recursos Humanos

“Metade da minha vida foi na Asvotec. Agradeço por toda a compreensão e confi ança que a 
empresa tem em mim ao longo desses anos, desde quando trabalhei com a diretoria como agora, 
na parte de segurança. A Asvotec vem melhorando e investindo muito em tecnologia e novos 
clientes. Aqui eu me sinto em casa e mantenho um bom relacionamento com a empresa”.

Francisco Chagas Nascimento – Setor de Segurança Patrimonial

“Primeiramente eu agradeço a Deus por estar trabalhando aqui. Eu cheguei como um 
marinheiro de primeira viagem, me adaptei e hoje sou apaixonado por esse trabalho, pelo o 
que a Asvotec faz. É prazeroso estar aqui. São momentos que fi cam na minha memória de 
acolhimento, amizade e aprendizado.” 

Juraci Rodrigues dos Santos – Setor de Tratamento Térmico

“Por ter uma defi ciência visual, quando entrei aqui tive receio da forma como seria tratado, mas 
felizmente, não me senti barrado em nenhum momento. Aqui me tratam bem, tenho incentivo e 
venho crescendo junto a empresa, pois a Asvotec investe muito nos seus funcionários.” 

Ezequiel de Carvalho – Setor de Almoxarifado

“Entrei na Asvotec no penúltimo ano da faculdade de engenharia, e graças a essa empresa, 
aprendo mais a cada dia que passa. Hoje, estou realizado pessoalmente e profi ssionalmente, 
procuro compartilhar meu conhecimento e tenho a felicidade de trabalhar com grandes 
profi ssionais. Sempre serei grato pelos ensinamentos e projetos que desenvolvemos.” 

Saulo Dias Pereira de Souza – Setor de Engenharia

“A Asvotec é uma empresa muito boa! Aqui o ambiente de trabalho é excelente e as amizades 
são ótimas. A qualidade do serviço é única e me sinto orgulhoso por fazer parte do rol de 
colaboradores. A palavra que tenho hoje é gratidão: a Deus primeiramente e aos gestores, 
companheiros de trabalho e líderes que nos dão oportunidades para aprimorar e crescer.” 

Robson Ferreira Duarte – Setor de Caldeiraria

Trajetórias de 
grande orgulho!EX
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O foco em segurança do trabalho é de extrema importância para 
a Asvotec, e o resultado de ações completas na área, resultaram 
em um importante marco: 100 dias sem acidentes de trabalho
com afastamento!

100  dias sem acidentes!SEGURANÇA DO 
TRABALHO

A Asvotec aplica a metodologia 5S para prevenir acidentes, eliminar 
desperdícios, identifi car problemas e solucioná-los através dos sensos: 
utilização, ordenação, limpeza, saúde e disciplina. 

Através do programa 5S foram realizados mutirões de limpeza, 
reestruturação do arquivo morto, criação de novas regras de 
armazenagem e testes para novas faixas de segurança na produção. 

5S:

Desde janeiro, a empresa vem colhendo os resultados em 
questões de segurança. São novos treinamentos, reciclagem, 
instruções técnicas, permissões de trabalho, EPIs adequados e 
colaboradores conscientes com as normas. 

O grande trabalho de prevenção agora 
é comemorado, com os colaboradores 
empenhados com a segurança e a marca de 
100 dias sem ocorrências dentro da Asvotec.

E para comemorar esta marca, a empresa 
convidou familiares de alguns colaboradores 
para fazerem uma surpresa para eles. O 
colaborador foi chamado para receber seu kit 
de EPI, onde se surpreenderam ao receber o 
kit das mãos de seu fi lho. 

Muita emoção e alegria marcaram esta 
comemoração!

Mais produtividade 
e organização
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O início de 2019 foi muito além dos projetos especiais. 
Para que todos fossem concluídos e entregues, a Asvotec 
pode contar com colaboradores que se dedicam e mostram 
empenho em suas funções, superando adversidades e 
concluindo com êxito todos os desafi os.

Projetos abrangentes como os entregues para a Yara 
Fertilizantes, Modec e Gerdau, foram complexos e exigiram 
um intenso envolvimento de toda a equipe. E ao decorrer do 
semestre, a ampla montagem de feixes e válvulas, também 
demandou a dedicação dos colaboradores para a fabricação 
e a entrega: 

Empenho 
de equipe!
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“A nossa equipe foi bastante participativa ao colaborar 
e se comprometer conosco. O pessoal vestiu a camisa 
e batalhou muito nos prazos e projetos desafi adores”, 
garante o Gestor de Produção Sebastião Lopes.

A Asvotec parabeniza e agradece a todos os envolvidos 
nos recentes projetos entregues, que superaram desafi os e 
alcançaram resultados promissores em equipe!
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