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Um ano completo!

 Somos todos Asvotec! 

Um ano de prosperidade, grandeza e 
modernização. É assim que a Asvotec 

recebe 2020: aptos para alcançar novos 
desafios e celebrar o marco de 55 anos 

de fundação da empresa!
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Valorize a indústria nacional



Equilibrar uma fábrica ao longo do ano é um desafio constante, 
foram muitas metas e prazos de entrega quase sempre 
apertados, e que positivamente, a Asvotec conseguiu cumprir.

Encerramos 2019 com importantes realizações, como a entrega 
dos vasos de pressão de grande porte para a Modec, a entrega e 
montagem de um Flare pioneiro de queima de Biogás, a reforma 
e fabricação de diversas válvulas especiais – com destaque 
para as válvulas oculares de grandes dimensões, a ampliação 
do volume de fornecimento de acoplamentos e abraçadeiras 
especiais e ainda nos últimos meses, a missão de recuperar 
diversos Trocadores especiais (PCHE) do nosso parceiro inglês, 
Heatric.

Com a consolidação das vendas e das perspectivas de mercado, 
e considerando a necessidade da Asvotec de modernizar o seu 
parque fabril para se manter, e inclusive, se tornar ainda mais 
competitiva no mercado global, assumimos investimentos 
significativos com a aquisição de um novo Torno Vertical CNC 
de grande porte da MAUSA e uma Calandra FACCIN semi-nova, 
com capacidade três vezes superior à nossa atual, ampliando 

nossa gama de calandragem e reduzindo custos, além de muitos 
outros investimentos em máquinas de solda, expansão de 
tubos, segurança de trabalho, melhorias em nossas cabines de 
jateamento, entre outros.

Depois de alguns anos postergando um investimento de 
manutenção não crítica, no último ano, finalmente conseguimos 
realizar um desejo importante: a pintura da nossa caixa d’água 
na tradicional cor vermelha, reestabelecendo nosso marco em 
sua cor original e visível de longe!

Em 2020, com muito orgulho, retomaremos os trabalhos em 
nossa Escola de Soldagem, que foi totalmente reformada e 
ampliada afim de treinar e qualificar novos soldadores de ponta.

E prevemos que 2020 será um ano em que a Asvotec manterá 
seu crescimento, com projetos provenientes de diversos 
segmentos da indústria, o que nos permitirá continuar com 
o nosso importante objetivo de modernizar nosso parque 
fabril e ampliar o desenvolvimento de novas tecnologias, onde 
estaremos preparados para sobreviver e crescer nas próximas 
décadas.

Neste ano também, celebraremos os 55 anos da Asvotec! 
Um marco que não deixaremos passar em branco! 
Desejo a todos um grandioso e próspero Ano Novo! 
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Christian Mader
Diretor-Geral

Para garantir a excelência e qualidade em seus equipamentos, a 
Asvotec vai além do know-how em sua área de atuação e conta 
com um time de colaboradores dedicados e empenhados para 
cumprir todas as metas propostas!

Foi com esse intuito que o Supervisor da Produção, Geraldo 
Magela, propôs um desafio a um grupo de 10 colaboradores: 
duas semanas para realizar a entrega de 11 feixes de diferentes 
dimensões.

Com foco na qualidade e muito empenho, a missão foi cumprida 
com excelência pela equipe, que também contou com o suporte 
ágil da área de Engenharia da Fabricação para o fornecimento de 
materiais: 

“Nem nós acreditávamos de início que iríamos conseguir! Em 
tempo normal, levaríamos mais de um mês para concluir, 
pois quanto maior o feixe, maior o processo de trabalho, 
mas com a colaboração de todos, cumprimos e entregamos 
no prazo proposto!”, comemoram Christian de Souza Silva, 
Leonardo de Oliveira Santana e Gustavo Gomes Ferreira, 
que integraram o desafio. 

E para celebrar a conclusão do desafio, o grupo conseguiu a 
liberação do espaço do grêmio para uma noite de churrasco 
após duas semanas de trabalhos árduos e intensos!

Colaboradores 
se empenham 

e completam o 
“Desafio dos Feixes”
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2020 
Modernização e 
novos desafios!



Asvotec realiza reforma relâmpago de trocadores

Flare de Biogás é 
entregue para a Raízen
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A paralização de uma plataforma de petróleo para a reforma 
em caráter emergencial de trocadores especiais, gerou um 
desafio de comprometimento e dedicação dos colaboradores da 
Asvotec.

Durante uma semana, a empresa recebeu 10 trocadores 
especiais danificados, e que em decorrência da parada 
emergencial da plataforma de petróleo para a restauração dos 
mesmos, receberam total prioridade perante a Asvotec.

A força-tarefa dos colaboradores foi diretamente inspecionada 
pelas empresas responsáveis pela plataforma, Petrobras, 
Modec e Heatric. Os inspetores do selo ASME e da classificação 
naval ABS também estiveram na empresa durante o período de 
reformas para assegurar as exigências do projeto. 

Nos últimos anos, a Asvotec se aprimorou, inaugurou seu Centro 
de Pesquisa e Desenvolvimento de Combustão e ampliou seu 
portfólio de produtos ao desenvolver o sistema de Flare para 
queima de Biogás. 

No mês de setembro, a Asvotec conquistou mais um importante 
triunfo na sua trajetória de sucesso ao entregar o primeiro Flare 
para o cliente Raízen. 

A Asvotec detém a tecnologia completa do Flare, que é um 
equipamento responsável pela combustão do gás metano e 
outros gases, reduzindo o impacto ambiental na atmosfera.

E para garantir a qualidade e performance do projeto, a Engenharia 
da Asvotec realizou todo dimensionamento processual no 
Flaretot, o projeto de automação e instrumentação, além de uma 
maquete eletrônica em 3D com a demonstração da instalação do 
Flare na Raízen, e mostrando todos os componentes e possíveis 
interferências do espaço: 

“Foi desenvolvido um novo piloto, utilizando o biogás para 
testes de validação através de testes de campos” relatam os 
engenheiros responsáveis Henrique e Eduardo.

Já no processo de execução do Flare, a equipe mostrou todo o seu 
empenho, profissionalismo e conhecimento de área para que o 
projeto fosse concluído com destreza, levando novos aprendizados 
e desafios para toda a equipe: 

“É uma tecnologia que a Asvotec é detentora e temos orgulho 
em participar desse processo, que é o futuro da nossa linha”, 
relata o projetista Everton Rodrigo Amarantes da Silva. 

Além do fator de agilidade imposto pelas condições de parada 
da plataforma, a reforma dos trocadores foi um trabalho árduo, 
desde a preparação para o procedimento, feita pelo colaborador 
Wagner Machado da engenharia de fabricação como a 
descoberta de diversos vazamentos no equipamento, detectados 
pelo mecânico montador Natalino Pereira Neves, juntamente 
com os resíduos de óleo e petróleo, que também implicaram nas 
dificuldades de restauração dos trocadores: 

“Foi um processo difícil por se tratar de um retrabalho. É uma 
solda complexa, difícil de fazer. Então, ao executar ela pela 
segunda vez, foi preciso bastante atenção e precisão de toda 
a equipe”, explica o soldador Rafael Pereira Ramos.

Por se tratarem de equipamentos extremamente delicados, a 
Asvotec contou ainda com a parceria de uma empresa de hidro 
jateamento para a limpeza de resíduos: 

“São equipamentos muito especiais, pois realizam a mesma 
função de um trocador, mas com ¼ do tamanho. Hoje, 
podemos ser reconhecidos por realizar com êxito esse tipo 
de reforma. É um know how de qualidade e tecnologia que 
só a Asvotec tem no Brasil”, garante o administrador de 
contratos Felipe Almagro. 
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“Escola de Soldagem” 
voltará a funcionar 
neste ano

SIPAT: Qualidade de vida, prevenção 
e organização no trabalho! 

Em fase final de reformas, o Centro de Treinamento “Isaias 
Luiz da Costa” será retomado no início deste ano, a chamada 
“Escola de Soldagem” da Asvotec, um projeto iniciado em 2007, 
a qual recebeu o nome em  homenagem póstuma ao soldador 
Isaias pelos anos de dedicação e empenho prestados a nossa 
empresa.

O projeto retorna com o aquecimento do mercado de 
trabalho para abrir novas oportunidades e profissionalizar os 
colaboradores, focando na cultura da Asvotec, ou seja, de um 
trabalho de qualidade e experiência no mercado atuante: 

“Chegam pessoas de diversos segmentos para trabalhar 
conosco, cada uma com sua própria cultura de trabalho. 
Hoje, as empresas possuem o papel de se tornarem 
escola, dando oportunidades e treinando a habilidade 
dos colaboradores que desejam e tem a ambição de 
crescimento profissional, e principalmente de fazerem 
parte de nossa equipe de trabalho, garante o Gestor da 
Produção, Sebastião Lopes.

O soldador Vinicius de Lima Araújo passou pela segunda 
turma formada pelo Centro de Treinamento, e foi a partir desta 
experiência, que ele pode se profissionalizar e hoje, alcançar 
novos patamares dentro da Asvotec: 

Entre os dias 11 e 14 de novembro ocorreu na empresa a SIPAT 
- Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho 
onde promoveu diversas palestras teatralizadas com foco na 
qualidade de vida e prevenção no trabalho.

A metodologia de organização 5S também esteve em foco 
durante a SIPAT. Com a demanda crescente de produtividade 
da Asvotec, o 5S seguirá em pauta no próximo ano para 
manter a organização através de treinamentos e trabalhos de 
conscientização.

“Eu entrei aqui em 2007, como ajudante, e utilizava o meu 
horário de almoço para treinar soldagem e ter uma profissão! 
Foi assim que surgiu a oportunidade de treinamento, este 
foi um período de aprendizado muito importante para 
a minha vida profissional, adquiri conhecimentos sobre 
simbologia de soldagem, tipos de materiais, consumíveis de 
soldagem, regulagem de máquinas e principalmente, seguir 
rigorosamente as especificações e procedimentos do sistema 
da qualidade.” 

A expectativa, é que o Centro de Treinamento comece a funcionar 
em fevereiro, com treinamentos ministrados pelos próprios 
colaboradores, como o Gestor da Produção, Sebastião Lopes e 
o Líder do Controle de Qualidade, Everton de Lima Evangelista. É 
importante ressaltar que o Centro de Treinamento “Isaias Luiz da 
Costa” estará aberto não apenas para formação de soldadores, 
mas abrangerá também treinamentos para a área de caldeiraria, 
qualificação de procedimento de soldagem e soldadores, com o 
objetivo de reciclar e ampliar a profissionalização crescente de 
todos os colaboradores da Asvotec. 

Laudos – Neste semestre, a Asvotec conseguiu a garantia de 
execução dos Laudos de NR 12 - Segurança no Trabalho em 
Máquinas e Equipamentos e o Laudo de NR11 - Inspeção dos 
itens de elevação.

Brigada - No mês de novembro ocorreu a reciclagem da Brigada 
de Emergência com foco na atualização das Instruções Técnicas 
de acordo com a nova legislação estadual, além do treinamento 
prático obrigatório. O intuito é manter nossa Brigada preparada 
e assertiva para qualquer situação de emergência, relata Elber, 
Técnico de Segurança da Asvotec.
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Asvotec amplia e 
moderniza produção 

com a chegada de 
novos investimentos

Válvula Lunar

Desenvolvimento 
e pesquisa

Atuando há mais de 50 anos no mercado nacional, a Asvotec se 
aprimora constantemente em novas tecnologias e processos de 
fabricação, garantindo crescimento e melhora contínua em todas 
as áreas atendidas. 

E visando uma maior inserção no mercado com expertise 
técnica e agilidade, a Asvotec acaba de adquirir dois novos 
e grandes investimentos para a empresa: um Torno Vertical 
CNC fabricado pela Mausa e uma Calandra de grande porte da 
empresa Faccin.

Ambos equipamentos possuem alta tecnologia italiana e 
garantem uma conquista tanto para a empresa, quanto aos 
colaboradores, que contarão com recursos mais modernos na 
fábrica.

Os equipamentos devem entrar em operação no início de 2020, 
levando mais benefícios para a produção como produtividade, 
agilidade e qualidade na execução de projetos.

Para operar o novo Torno Vertical CNC, uma equipe de destaque 
no setor de usinagem teve a oportunidade de realizar um 
treinamento na fabricante Mausa: 

Líder no segmento de válvulas especiais, a Asvotec entregou 
recentemente mais um projeto focado na segurança para a 
Usiminas, com uma Válvula Lunar, que garante 100% de vedação 
e segurança em operações. A Válvula conta com sistema 
diferenciado de atuação, onde componentes precisaram ser 
adequados para garantir o funcionamento com a qualidade e 
excelência dos equipamentos produzidos pela Asvotec.

Para atender a demanda de fornos de refinarias e ampliar 
a participação da Asvotec no mercado, a Comissão de 
Desenvolvimento e Pesquisa de Pilotos para Queimadores 
detém agora da tecnologia para a fabricação de pilotos de 
alta tensão e energia. Após um ano de desenvolvimentos e 
testes satisfatórios, a Asvotec já se certifica do sucesso dos 
novos pilotos, que inclusive, já estão sendo comercializados e 
produzidos pela empresa. 

“A nova máquina é multifuncional, faz torneamento e fresamento. 
Mesmo sendo complexo, o Torno é de fácil operação e 
entendimento, e durante o treinamento, tivemos a oportunidade 
de programar toda a operação da máquina, realizando um 
excelente trabalho em equipe.”, relata o Líder de Usinagem e 
Montagem Mecânica, Ricardo Quintino, que acompanhou o 
treinamento.

A satisfação também é alta para a equipe de Caldeiraria, que já está 
iniciou a operação da Calandra da Faccin, após terem realizado um 
treinamento especial para sua operação: 

“Vamos ampliar a nossa capacidade de calandragem, pois muito 
trabalhos, que antes eram terceirizados, teremos a capacidade 
de execução dentro da própria Asvotec, garantindo um grande 
salto para a empresa.”, conta o Supervisor de Caldeiraria José 
Guilherme Marini. 

Entusiasmados para o início do funcionamento dos novos 
equipamentos, a equipe não deixa de parabenizar a diretoria: 

“Sempre pedimos por novos investimentos, e a diretoria da Asvotec 
sabe da importância dessas novas máquinas para mantermos o 
nosso nível elevado de produção. Eu parabenizo a toda diretoria 
pelo auxílio à produção ao trazer mais recursos e facilidades!”, 
encerra Geraldo Magela, Supervisor da Produção. 

RENOVAÇÃO

PROJETOS
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O RH tem como objetivo, ajudar cada gestor a fortalecer o 
trabalho em equipe, estimulando melhorias na administração e 
ganho de produtividade em favor do bem maior da empresa, que 
são as pessoas: “Nosso slogan em 2020 é fazer não o possível, 
e sim, o melhor” garantem Claudia Souza e Claudia Oliveira, da 
área de RH. 

Gestão de pessoas 
em foco para 2020

A Asvotec recebe com muito orgulho os novos colaboradores! 
Damos as boas-vindas a eles e torcemos para que conquistem 
um futuro promissor em nossa empresa!

Os novos contratados são: da área de Caldeiraria - (1) Agnaldo 
Franco, (2) Ademir Fernandes dos Santos, (3) Edmar dos Santos 
Lima Rodrigues, (4) Felipe da Silva Oliveira, (5) Gustavo Alves 
de Sousa Silva, (6) Marco Antonio da Silva, (7) Moises Silva de 
Barros, (8) Guilherme Aquino da Silva e (9) Fernando de Jesus 
Máximo; Solda - (10) Angelo Petes, (11) Edicarlos Almeida e (12) 
Thyago da Silva Tescari; Montagem Mecânica/Acabamento 

- (13) Gilson Camillo de Godoy e (14) Lourival Pereira da 
Silva; Mandri/Centro Usinagem - (15) Rubens Pereira Leão; 
Administração de Contratos - (16) Marcio Machado; Comercial 
- (17) Aline Rodrigues Bottairi Viaes; Financeiro - (18) Angelica 
Garcia Costa e Projetos/Desenhos - (19) Lucas Mendes de 
Oliveira; Compras - (20) Deivid Ferreira de Aguiar; Torno Vertical 
- (21) Alcides Antonio Rodrigues; Contabilidade - (22)Vitor Marini 
Sanches; Planejamento e Logística (23) Matheus Leonardo 
Gonçalves Paulino e Aprendiz (Torno Horizontal) - (24) Arthur 
Rocha de Oliveira, (25) Gustavo Miranda Cruz e (26) Marco 
Antonio Aquino Masson. 

Plano de Sucessão Asvotec – Um dos projetos para 2020 do 
RH é o Plano de Sucessão Asvotec, que tem como objetivo 
identificar e formar um “banco” de possíveis sucessores em 
áreas e funções estratégicas. Garantindo assim o sucesso na 
continuidade dos negócios.

Compliance – Após participar de um treinamento externo 
sobre o Processo Investigativo de Compliance, a colaboradora 
Claudia Souza, reuniu os Prestadores de Serviço da Asvotec 
para um workshop ministrado pela Dra. Giovana Feres, seguindo 
o cronograma de atividades de Compliance e focando no 
comportamento ético e íntegro dentro da Asvotec. 
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Sejam bem-vindos à Asvotec!
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Trajetórias de 
grande orgulho!

A Asvotec celebra a dedicação, o empenho e as realizações 
de nossos colaboradores! Ao longo dos anos, contamos com 
profissionais zelosos que aqui construíram uma trajetória 
profissional de prestígio e comprometimento. 

“Iniciei minha trajetória na Asvotec como um ajudante e ao longo desses anos, fui aprendendo mais e 
me aprimorando, além de acompanhar o crescimento e a modernização da empresa. Para mim, é um 
prazer estar aqui por tanto tempo e ter ao meu lado grandes colegas de trabalho! Agradeço a Deus e a 
Asvotec pelas oportunidades de vida e por estar aqui até hoje!”

Ademir José Bento, do setor de Preparação

“Ingressei na Asvotec em 1994 como um aprendiz do Senai. É a primeira e única empresa que trabalhei, 
e tenho muito orgulho das oportunidades que apareceram na minha trajetória. Minha história na 
empresa é resumida em agradecimentos, principalmente ao Magela, da Produção, por ser meu espelho 
de trabalho e dedicação! Hoje, eu entro aqui a cada dia querendo mais! Eu amo o que faço e sou feliz 
por ter a oportunidade de trabalhar com uma equipe que também preza pela qualidade e dedicação da 
nossa profissão!”

Ricardo Quintino, do setor de Usinagem e Montagem Mecânica

“Agradeço a Deus por esses 15 anos de oportunidades de vida. Aqui, na Asvotec, eu cresci estudando 
e me aprimorando, com projetos e resultados que marcam nossa trajetória e os novos desafios que 
somos constantemente apresentados. É gratificante estar há tanto tempo trabalhando e aprendendo 
diariamente em uma empresa!”

Wanderson Matos Viana, da área de Caldeiraria

“Entrei na Asvotec em um período de transformações, devido a chegada de uma nova diretoria, e pude 
presenciar os esforços para o crescimento da empresa ao longo desses 10 anos. Agradeço toda 
a equipe por me acolher e por permanecermos juntos para melhorar a nossa forma de trabalho e 
pesquisa, afim de evitar os erros e para nos aprimorar cada vez mais em nossa profissão!”

Laercio Antonio das Flores, do setor de Controle de Qualidade

“Minha trajetória na Asvotec começou como terceirizada, onde fiquei por 9 meses e desde que sai, meu 
sonho era retornar! Foi quando recebi o tão esperado convite para fazer parte da empresa! Trabalhar 
aqui é um aprendizado diário, e é um sentimento inexplicável poder acompanhar o crescimento 
profissional e pessoal de cada colaborador. Agradeço primeiramente a Deus e todos os colaboradores 
pela confiança, respeito e companheirismo no nosso trabalho de equipe, agradeço também a diretoria 
da empresa e minha gestora, pelo reconhecimento e confiança no meu trabalho e espero sempre poder 
retribuir tudo que a Asvotec me proporciona através de meu empenho e profissionalismo!”

Stefania Lara Lourenço, da área de Recursos Humanos

30 anos

15 anos

10 anos

25 anos

10 anos
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Para encerrar o ano e celebrar as conquistas de 2019, a empresa 
organizou um churrasco em 13 de dezembro com a presença 
dos colaboradores.

Momentos de alegria na 
Confraternização Asvotec 2019!

A data foi marcada também em decorrências das homenagens 
aos colaboradores que comemoraram aniversário de trabalho 
na Asvotec! Confira nas fotos alguns momentos da nossa 
Confraternização: 

O ano de 2019 foi marcante para a Asvotec em virtude 
de grandes trabalhos viabilizados por toda a equipe. Em 
decorrências dos êxitos alcançados, a diretoria disponibilizou 

Equipe premiada!

A Asvotec possui seu próprio Sistema de Gestão de Qualidade, 
que abrange todas as áreas da empresa. No fim de 2019, a 
Política da Qualidade foi integrada com itens de saúde, meio 
ambiente e segurança.

CELEBRAÇÃO

NORMAS

RECONHECIMENTO

uma gratificação extraordinária para todos os colaboradores no 
valor de R$ 500,00, parabenizando-os pela dedicação e empenho 
ao longo do último ano! 

Para este ano, a equipe de Gestão de Qualidade promoverá 
ações com a atualização da 
agora denominada 
Política Integrada, 
afim de ampliar o 
envolvimento do 
colaborador junto as 
normas da empresa.

Atualização na 
Política da Qualidade


