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esde que surgiu a ideia da Indúslidades no sentido de atrair novas e modertria 4.0, em abril do ano de 2011,
nas indústrias, com o objetivo intrínseco de
esta característica trouxe um sinôgerar empregos e rendas para sua comunimo de produção do futuro. Em regiões
nidade. Um município que quer crescer e
com maior poder de industrialização têm
se desenvolver precisa envidar esforços e
surgido programas de investimentos e proprojetos em favor do seu setor industrial,
jetos de apoio para as indústrias, promoviespecialmente para a criação de postos
dos por governos e entidades de apoio às
de trabalho que permitam o pagamento de
indústrias.
valores agregados aos traFalar de Indústria 4.0 é
balhadores.
falar em processos de inHá muita oferta de emA CADA
dustrialização altamente
pregos na região, mas
NOVO DIA
produtivos e compensamuitas empresas indusdores. Com sistema de
triais não estão conseSURGEM NOVAS
controle inteligentes, as
guindo completar adeTECNOLOGIAS
indústrias passaram a proquadamente o seu quadro
PARA
duzir mais e com melhor
de colaboradores. Muitos
qualidade os seus produdestes postos são consiAPLICAÇÕES
tos. Com a chegada da Inderados “chão de fábrica”.
NOS AMBIENTES
ternet das Coisas, a quesMas é preciso que surjam
tão de armazenamento
oportunidades
técnicas
DE PRODUÇÃO
de dados ficou mais fácil
para profissionais, pois
INDUSTRIAL
e acessível a todas as
são estes os que mais vão
empresas.
desenvolver as comunidaA cada novo dia surdes. Nossos jovens estão
gem novas tecnologias para aplicações
estudando, indo para as faculdades, e eles
nos ambientes de produção industrial. E
precisam de bons lugares para trabalhar.
com o avanço dos mecanismos de interSe não for feito nada, para onde eles irão?
net, teremos mais rapidez e agilidade nas
A Indústria 4.0 é um caminho sem volta,
comunicações entre máquinas e pessoas,
mas nossas indústrias precisam de apoio.
principais responsáveis pela evolução da
É tão notório que os processos de indusprodução nas indústrias.
trialização e urbanização estão intrinsecaAinda que a utilização de tal tecnologia
mente interligados. Nossas cidades cresseja um caminho sem volta para as nossas
ceram muito com a vinda de indústrias e
indústrias, há muito campo a ser percorrio fortalecimento do agronegócio. Todavia,
do. Nossas pequenas indústrias carecem
não se pode viver do passado, apenas do
de apoio governamental para crescerem.
que já foi implantado. Novos projetos, noHá falta de espaço físico, falta de recursos
vas indústrias precisam surgir. E que sejam
financeiros, falta de informações.
indústrias já no caminho da quarta revoluEm alguns municípios da região vê-se
ção industrial.
movimentos por parte das suas municipaBoa leitura a todos!
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INDÚSTRIA 4.0:
oportunidade
e desafios para
as indústrias

A

4ª Revolução Industrial é um termo que une
diversas tecnologias de automação e troca
de dados, aproveitando-se de conceitos de
sistemas ciber-físicos, Internet das Coisas e computação
em nuvem, visando uma melhoria da eficiência e da
produtividade dos processos industriais. Trata-se de
“fábricas inteligentes”, onde suas estruturas modulares,
aproveitando-se dos sistemas ciber-físicos, monitoram
os processos físicos, criam uma cópia virtual do mundo
físico e tomam decisões descentralizadas.
Na busca por maior competitividade ou lucro, as
organizações recorrem frequentemente à utilização de
métodos estruturados para buscar reduções em seus
custos e despesas. De fato, os empresários atualmente se
deparam com novos paradigmas de gestão, custos elevados de produção e a escassez de mão de obra qualificada.
Dentre as inúmeras metodologias disponíveis, o conceito
de Indústria 4.0, ou também chamada 4ª Revolução
Industrial, pode ser uma alternativa viável e por meio
das tecnologias embarcadas, auxilia na manutenção da
competitividade dos negócios.
Ainda que o termo Indústria 4.0 já tenha mais de
uma década, ele é considerado relativamente recente
e foi apresentado ao mundo pela primeira vez em
2011, na feira de Hannover, na Alemanha. A Indústria
4.0 é apresentada como uma proposta para o avanço
da manufatura mundial, considerado um processo
evolucionário da indústria que tem como base outras
três revoluções, sendo a 1ª baseada na implantação de
processos mecânicos movidos a vapor; já a 2ª se deu
por meio da introdução da produção massificada com a
utilização da energia elétrica; e a 3ª Revolução Industrial
é marcada pela implantação da eletrônica, computação
e da automação da manufatura.
Neste cenário o empresário precisa entender que a
Indústria 4.0 veio para ficar e que é necessário aprofundar-se no entendimento de sua proposta e questionar-se
sobre o que esta metodologia pode ajudar no desenvolvimento do seu negócio ou na forma com que o seu
negócio interage com as partes envolvidas, seja cliente,
fornecedores e parceiros. Com isso, alguns argumentos
podem ser vencidos, como, por exemplo, ‘é muito caro’,
‘só funciona em país de primeiro mundo’, ‘meus funcionários não vão aderir’, ‘só empresa grande pode fazer’.
As micro, pequenas e médias empresas (MPE’s) são
consideradas a base do desenvolvimento sustentável. As
MPE’s chegam a representar em alguns países aproximadamente 99% de todas as empresas. São uma importante
fonte de geração de emprego em muitos países, além de
um elo importante para a competitividade e o crescimento
do país, segundo dados do Sebrae.
A Indústria 4.0, refere-se a um conjunto de soluções
que integram equipamentos, serviços de elevado valor
agregado e softwares para explorar o uso de insumos

O empresário
precisa entender
que a Indústria 4.0
veio para ficar e
que é necessário
aprofundar-se no
entendimento
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em processos ultraeficientes na produção de bens
customizados.

Acessível para as indústrias

As tecnologias habilitadoras para a Indústria 4.0
que podem ser adotadas pelas MPE’s são:

Manufatura aditiva

Mais conhecida como impressão 3D, consiste no
desenvolvimento de produtos pela adição de materiais
normalmente em camadas sobrepostas de material. Esta
estratégia pode ser utilizada para desenvolver produtos
customizados que entregam benefícios de construção e
desenhos complexos, além de agilidade na aprovação
de conceitos. Tem como vantagens a redução do tempo
de introdução do produto no mercado, a customização
individual, a redução de desperdício de matéria-prima, a
dispensa de ferramentas, moldes ou maquinação, criação
de objetos de elevada complexidade.

Realidade aumentada

Permite sobrepor elementos virtuais à nossa visão da
realidade. Por exemplo, enviar instruções de montagem
via celular para o desenvolvimento de peças de protótipo
e utilizar óculos de realidade aumentada para a gestão
e operação de determinadas máquinas, melhorando
procedimentos de trabalho. Também pode ser usado
para assistência técnica remota

Realidade virtual

A utilização de ferramentas de simulação proporciona uma visão do mundo físico construída no
ambiente virtual. Essas simulações vão levar dados
em tempo real para espelhar o mundo físico em um
modelo virtual, que pode incluir máquinas, produtos
e seres humanos. Dentre as vantagens podemos citar o
aumento da velocidade de recolha de informação sobre
o comportamento do cliente, a melhoria do serviço no
ponto de venda e a influência positiva na experiência
de compra do consumidor.

Nuvem

Compartilhamento de dados e aplicativos em di-

ers

toc

k

ferentes locais e sistemas para além dos servidores da
empresa. A computação em nuvem oferece recursos que
geram redução de tempo, custos e melhor efetividade
na execução das atividades

Internet industrial ou IoT

A Internet das Coisas (em inglês, IoT - Internet of
Things) permite a conexão entre ambiente, equipamentos
e rede de objetos físicos por meio de aparelhos eletrônicos
embarcados, o que proporciona uma troca e coleta de
dados e informações mais rápida e eficiente. Na indústria
de serviços e produtos, a IoT significa a integração de
tecnologias que até então não conversavam entre si.

Robôs

Ao adotar robôs inteligentes nos processos da
Indústria, apresenta-se uma significativa melhoria no
desempenho e disponibilidade, o que permite delegar
ao robô a execução de tarefas repetitivas e produção
logísticas.

INTEGRAÇÃO
DE SISTEMAS
Integração total entre sistemas com coesão
entre empresa-cliente e no processo de manufatura. A integração de sistemas propõe que haja
harmonia entre todo ecossistema, permitindo
uma gestão integrada em toda a cadeia de valor
de maneira automatizada.
Embora existam dificuldades a serem enfrentadas pelas MPE’s para as implementações
das novas tecnologias, a inovação por meio da
implantação de conceitos da Indústria 4.0 pode
trazer otimização dos processos operacionais,
qualificação de funcionários, redução de desperdícios, novos modelos de negócios, aumento
do faturamento e melhoria da competitividade.
E este é o grande desafio que temos pela frente,
mas, temos também a convicção de que este é um
caminho sem volta.
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INTERNET DAS COISAS:
fundamental na nova era industrial
Q

uando se fala em indústria 4.0, um dos
meios mais importantes e necessários é
a internet, especialmente a Internet das Coisas. A
internet é uma tecnologia de trânsito de dados que
surgiu em âmbito militar e se espalhou na sociedade
via rede distribuída, passando a ser utilizada por
instituições de pesquisas e universidades. Constitui-se, hoje, num ambiente em que o ser humano
utiliza de um computador ou outro dispositivo
para interagir com outras pessoas ou equipamentos.
Se no princípio da tecnologia a interconexão
era algo possível apenas de aparelho para aparelho
(computador x computador), nos dias atuais já se
conectam à rede geladeiras, micro-ondas, cafeteiras,
portão eletrônico, lâmpadas, entre outros. “Quando
começamos a conectar todos estes objetos, todas
estas coisas à internet, para que elas interajam
entre si e também conosco, passamos a chamar
essa conexão de Internet das Coisas”, comenta
o especialista em sistemas Thiago Rheinheimer
Costa, da Tryideas.

IoT

Além de facilitar a vida nas casas, a Internet das
Coisas ocupa papel preponderante e fundamental
na 4ª Revolução Industrial. “Aplicativos, dispositivos, máquinas e tantos outros recursos chegaram
para dinamizar o trabalho e a produtividade nas
indústrias. Essa categorização, essa subdivisão de
conceitos de internet, será criada com frequência
para dar ênfase a um ou outro setor em relação à
tecnologia focada para aquele setor. Chama-se de
Internet Industrial das Coisas (IoT) quando o foco da
tecnologia é a aplicação industrial”, expõe Thiago.
Se a IoT tem por objetivo interligar as ferramentas mais recorrentes e unir informações em
tempo real para auxiliar as pessoas no dia a dia, é
na aplicabilidade de suas possibilidades que encontram-se os melhores resultados. “É em um ambiente
de internet que objetos, utensílios, ferramentas e
outros se conectam e interagem entre si e conosco,
e promovem os resultados esperados”, enfatiza.
São muitos os benefícios dos processos feitos via

Internet das Coisas, como otimização da produção,
conexão de máquinas envolvidas e capacidade de
operação independente de equipamentos. “Internet
é tecnologia, e nós todos sempre buscamos usar a
tecnologia para otimizar o nosso dia a dia e facilitar
a produtividade. Com a evolução dos aplicativos,
podemos esperar um ambiente em que objetos e
máquinas se comuniquem entre si, resultando em
uma produção mais autônoma, mais independente”, projeta o profissional.

A fábrica digital

Utilizar soluções integradas de tecnologia no
processo de produção pode garantir uma visão mais
ampla às indústrias. Há dispositivos, ferramentas
de visualização 3D, 4D e softwares para planejamento da produção, minimização de erros e redução
de custos. Sistemas APS (Advanced Planning and
Scheduling) estão ligados ao planejamento avançado e detalhado da produção. Estas soluções, quando
coletam e armazenam os dados, contribuem para
prever novas demandas nas fábricas. Baseado em
um processo de inteligência e de automação, um
operador especializado pode reorganizar os fluxos
e garantir a agudeza nas entregas com qualidade.
Em síntese, é a mudança radical na forma de
produzir e circular mercadorias, saindo do modo
análogo para a era da Internet das Coisas, pois
passa a depender mais de equipamentos e meios
conectados para rodar os processos (as fábricas
inteligentes ou as smart factories), ao invés de
depender exclusivamente da capacidade humana.
Segundo Thiago, o conceito de fábrica digital
vem para trazer excelência na performance da
cadeia produtiva ao coletar dados e conectá-los em
tempo real. “A fábrica digital é a empresa e indústria que utiliza na sua produção tudo o que há de
tecnologia substituindo equipamentos analógicos
por componentes e dispositivos avançados que
coletam dados, geram informações e se comunicam
entre si para dar um melhor fluxo à produção, melhorando e otimizando a produtividade”, detalha
o especialista.
João Livi/OPE

Thiago
Rheinheimer,
especialista
de sistemas da
TryIdeas: “Com
a evolução dos
aplicativos,
podemos
esperar um
ambiente em
que os objetos
e máquinas se
comuniquem
entre,
proporcionando
uma produção
mais autônoma,
mais
independente”

“

Estas soluções, quando
coletam e armazenam
os dados, contribuem
para prever novas
demandas nas fábricas
➔ IMPLANTAÇÃO

A implantação da Internet das Coisas
numa indústria precisa ser planejada de
forma adequada. Thiago recomenda que
seja implantada a automação, começando
pelas etapas mais bem definidas e conhecidas, e destas, coletadas informações para
que possam ser implementados, posteriormente, algoritmos de programação que
utilizem estes sinais e informações para
dar início ou informar as outras coisas na
indústria sobre o estágio em que aquilo se
encontra. “Basicamente, você automatiza
cada etapa do processo produtivo e vai
integrando e conectando uma etapa com a
outra, de maneira automatizada”, resume
o profissional da Tryideas.
E é exatamente nesta via da conectividade que outros segmentos chegam para
facilitar as coisas nas indústrias. “Hoje já
se oferece no mercado em larga escala e
com grande confiabilidade a possibilidade
de computação em nuvem. O datacenter,
uma categoria de indústria da área de TI
(tecnologia da informação), que é especialista em prover esta chamada nuvem com
poder de processamento, armazenamento
e confiabilidade, interconectada com as
demais indústrias, aumenta a segurança
de dados, além de possuir uma equipe com
alto nível de conhecimento para auxiliar em
todo o escopo do projeto, diminuindo custos
e agregando tecnologia. Os datacenters
são os ambientes onde a infraestrutura ali
mantida é ideal para que os computadores
e sistemas computacionais, bem como as
redes de telecomunicações, sejam hospedados e administrados com segurança e
estabilidade, de maneira a contribuir com
o armazenamento de dados, processamento
de dados e segurança dos dados, diminuindo os custos das indústrias, uma vez que
elas não precisarão replicar este ambiente
tão seguro e ideal em suas próprias instalações”, ressalta Thiago.
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A IMPORTÂNCIA DA

TERCEIRIZAÇÃO
NA 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

M

ais comumente conhecida como
Indústria 4.0, a 4ª Revolução
Industrial abrange uma nova
tendência global, que é a automação por completo dos processos fabris nos mais diversos
ramos industriais. “Em resumo, a tendência
é que a intervenção humana seja cada vez
menos frequente, ocorrendo apenas de forma pontual e estratégica, uma vez que todo
o monitoramento passa a ser realizado pelo
próprio maquinário”, entende o engenheiro
mecânico Jean Ricardo Livi.
“Uma fábrica, em concordância com essa
tendência, passa a operar cada vez com menos
erros, sendo que qualquer alteração no processo passa a ser imediatamente detectado e a
sua intervenção imediata impede que grandes
danos ocorram, impactando diretamente na
redução de prejuízos financeiros. Essas empresas tornam-se cada vez mais competitivas,
afinal, com a grande precisão dos processos e
a considerável economia de recursos operacionais e de manutenção, destaca-se aquele que
de fato conseguir extrair o máximo dos seus
processos nos mínimos detalhes”, enaltece o
profissional.
A concepção de um processo consiste
em diversas etapas de desenvolvimento que
são exigidas antes da finalização, tais como
a apresentação de uma ideia, planejamento,
definição dos processos, seleção dos componentes, montagem, testes e integração com os
demais componentes e processos. “Visando ser
assertivo e atingir os mínimos detalhes, faz-se
necessário especialistas e nada melhor do que
terceirizar, ou seja, confiar parte específica do
trabalho a uma empresa especializada”, sugere
Jean Ricardo.
A empresa terceirizada geralmente possui
uma vasta experiência em diferentes tipos de
equipamentos e processos nos mais variados
segmentos de atuação, tendo a capacidade
de compilar e filtrar os problemas existentes
e a possibilidade de apresentar soluções mais
ágeis e precisas. “Além disso, a contratação
de um terceirizado, na grande maioria dos
casos, é mais viável economicamente, pois a
empresa contratante não precisa se preocupar
com os mais diversos encargos, como salários, benefícios e treinamentos, ficando sob
responsabilidade do terceirizado prover-se
de tais”, justifica.
Uma vez que a empresa terceirizada

se preocupa
em manter seu
quadro colaborativo constantemente treinado
e capacitado para
suprir as demandas
com eficiência e em
conformidade com
todos os padrões e
normativas exigidos pelo
mercado e pelos órgãos
fiscalizadores, a relação
entre contratada e contratante
passa de ser uma mera troca
de serviços e a compor uma cadeia
de parcerias assertivas no que diz a
respeito de fornecimento de produtos
e serviços. Assim, a busca por terceirizados especialistas em cada ramo de
determinada demanda vigente passa
a ser muito mais vantajoso tanto para
a empresa contratante quanto para o
consumidor final que possui a garantia
de receber um produto padronizado e
de qualidade.

“

A contratação de um
terceirizado, na grande
maioria dos casos, é mais
viável economicamente,
pois a empresa contratante
não precisa se preocupar
com os mais diversos
encargos, como
salários, benefícios e
treinamentos, ficando
sob responsabilidade
do terceirizado
prover-se de tais
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Apostar na terceirização de processos
específicos garante eficiência e
economia ao produto final

Engenheiro mecânico Jean
Ricardo Livi: “A terceirização
permite a liberação de tempo
e energia para o foco
no desenvolvimento de
outros projetos”
“Sabendo que a realidade da grande
maioria das empresas brasileiras é que poucas
sequer passaram pela informatização básica
da indústria (dado pela transformação 3.0),
pode-se concluir que a Indústria 4.0 caminha
a passos muito lentos em território nacional.
Porém, visando a competitividade no mercado internacional, apostar na terceirização de
processos específicos garante eficiência e economia ao produto final. Assim, pode-se dizer
que a terceirização se torna peça estratégica
dentro do planejamento industrial”, destaca
o engenheiro mecânico.
Com o devido planejamento e as tomadas
de decisões corretas, apresentam-se as melhores alternativas pensando no ganho de tempo
e na agilidade no processo de produção, eliminando rotinas improdutivas e ineficientes que
atrasam o processo de desenvolvimento de novos produtos. “A nova tendência de mercado,
a Indústria 4.0, é a ideal para as empresas que
querem lançar produtos e soluções tecnológicas com qualidade e agilidade ao mercado, pois
há a garantia de toda a etapa de manufatura
e logística, liberando tempo e energia para o
foco no desenvolvimento de novos produtos
e processos e como consequência auxiliando
no crescimento do empreendimento”, conclui
Jean Ricardo.
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Os pequenos
que atendem
OS GRANDES
Joã

Pequenas empresas
nascem, normalmente pela
experiência profissional
de seus proprietários, para
atender as necessidades
de grandes indústrias
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m Marechal Cândido Rondon tem surgido nos últimos anos diversas empresas
na área de prestação de serviços, especialmente voltadas a atender as demandas dos setores
industriais. São empresas que nascem pequenas,
normalmente com a vontade e o conhecimento
de seu proprietário, que podem contribuir com o
desenvolvimento do setor.
Entre estas empresas está a MW Manutenção
Industrial, que atua na manutenção e montagem
de equipamentos para indústrias nas áreas de laticínios, frigoríficos e indústrias em geral. Ela surgiu
pela experiência profissional de seu proprietário,
Jocemar Rohde Nunes, que antes de ser empresário
trabalhou como funcionário por muitos anos em outras empresas de manutenção industrial e tornearia.
Joce, como é conhecido, aproveitou sua experiência como funcionário para criar sua empresa e
crescer. “Hoje tenho orgulho em dizer que nossa
empresa é referência na manutenção e fabricação
de equipamentos para indústrias de laticínios e
frigoríficos. Em nossa pequena indústria fabricamos fracionadoras e paleteiras para queijo coalho,
reservatórios de águas, seladoras, tanques para a
produção de queijos e vários outros equipamentos
voltados para indústrias do segmento lácteos e frigoríficas. Nossa equipe é pequena, mas contamos
com processos e engenharia própria”, enfatiza o
empresário.

Inovação e tecnologia

Entre os produtos criados e desenvolvidos
pela MW, seu proprietário destaca a cubateira de
queijo parmesão. “Trata-se de um equipamento
que desenvolvemos dentro de nossa empresa e que
corta queijo parmesão em dimensões e qualidade
desejadas pelo cliente”, pontua Jose.
No contexto de inovação e de tendência de
indústrias 4.0, ele diz que sua empresa está atenta
aos acontecimentos. “Ainda que somos uma pequena empresa, onde a tecnologia ainda tem muito
espaço para crescer, temos a convicção de que ela
é uma realidade necessária. Levamos a inovação
como premissa para poder crescer e desenvolver
ainda mais, atender de forma clara, eficiente e de
acordo com as necessidades de nossos clientes e
parceiros”, enaltece.
Esta empresa, que surgiu para atender a demanda de serviços regionalmente, já conta em seu
portfólio com atendimento a empresas de várias

Jocemar Rohde Nunes é o proprietário da MW Manutenção Industrial
cidades paranaenses e até de outros Estados. “Além
do caráter regional, temos clientes em Curitiba,
Três Barras do Paraná, São Paulo e Minas Gerais. E
queremos ampliar ainda mais, atendendo indústrias
de outros Estados, levando a eles a qualidade e a
eficiência dos rondonenses. Nossos profissionais se
deslocam para as cidades onde as indústrias estão
instaladas para levar, instalar equipamentos e fazer
a manutenção necessária”, destaca.

Crescer e desenvolver

de forma automatizada, se assim for a necessidade
dos clientes. Mas tudo é feito dentro das normas
técnicas de uso e segurança. Ainda temos muito a
crescer, a desenvolver, mas temos capacidade para
isso”, afirma.

“

“Temos o privilégio
de ser parceiros das
marcas Laticínios
Quatá, Tirolez,
grupo Scala,
Piracanjuba,Coopervale,
Lar, Copagril, Trelac,
entre tantas outras”

“O objetivo da MW Manutenção Industrial é
crescer”, evidencia seu proprietário. “Queremos
expandir ainda mais, ampliar a gama de produtos
oferecidos, dar oportunidade
de trabalho para a nossa gente.
Estamos atentos à evolução
do mercado e queremos cada
vez trazer mais clientes para
Para conseguir atuar no mercado, Joce destaca a impornossa empresa. Nesta linha de
tância
das parcerias. “Uma pequena empresa não consegue
raciocínio entendo que estamos,
adquirir todas as máquinas e equipamentos necessários para
também, contribuindo com
a produção de suas peças e equipamentos, especialmente
nossa comunidade, oportupara o corte e preparo das chapas, seja convencional, a laser
nizando empregos, gerando
ou água. Por isso, contamos com a existência de outras
renda e divisas para Marechal
empresas que processam estes serviços, aos quais chamaRondon”, frisa.
mos de parceiros. Eles podem investir em máquinas mais
E dentro dos processos inmodernas, e nós usamos os serviços, que são prestados com
dustriais necessários, Joce sabe
a qualidade que precisamos. Isso diminui os nossos custos
da necessidade de se adaptar
e evita que tenhamos que investir em máquinas de grande
ao que é moderno. “Nossos
valor agregado e que não seriam utilizadas da forma tão
equipamentos já podem ser
intensa quanto precisariam”, finaliza o empresário.
produzidos para trabalharem

EMPREGO E RENDA
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AUTOMAÇÃO
EM GRANJAS
moderniza
forma de
trabalho
Não apenas nas indústrias,
mas também nas
propriedades agrícolas,
presença de equipamentos
automatizados facilitam
rotina de trabalho

A

automação de equipamentos é
fundamental para o funcionamento
moderno de uma indústria. Mas
também já é largamente utilizado no cenário
do agronegócio, seja com máquinas modernas
ou equipamentos em granjas e que facilitam as
atividades dos produtores rurais.
Um bom exemplo disso são os equipamentos
desenvolvidos pela indústria Greenfeel Equipamentos Agrícolas Ltda, com sede em Marechal
Cândido Rondon. “Nossa empresa trabalha em
parceria com a Inobram Automações e produzimos controladores, máquinas de cortinas e
painéis elétricos dentro das normativas da NR10,
para atender com segurança as necessidades de
cada propriedade”, informa a sócia-administradora, Lislen Mariana Hunhoff.
O ramo específico de produtos da Greenfeel
é a automação de granjas. “Somos especialistas
em ambiência para suínos”, destaca.

Presente
em vários Estados

Para atender a demanda dos clientes, que
estão espalhados pelos Estados do Paraná,
Santa Catarina e outros, a Greenfeel procura
desenvolver ferramentas que venham a melhorar
o bem-estar animal, bem como a qualidade de
vida dos produtores. “Trazemos tecnologias
que facilitam a rotina de trabalho, possibilitam
uma maior produção e, consequentemente,
oportunizam melhores resultados econômicos
aos produtores”, enfatiza.

Facilidade
para o produtor

Em relação à praticidade dos equipamentos
da Greenfeel, Lislen diz que os mesmos fazem
a leitura de temperatura, umidade, ação dos
ventos e CO2. “Baseado nas informações que
coleta, o controlador toma automaticamente as
ações necessárias para se ter um melhor ambiente

Lislen Mariana Hunhoff é sócia-administradora
da Greenfeel Equipamentos Agrícolas Ltda

“

possível das granjas, utilizando o ar natural e,
to Indústria 4.0. “Procuramos estar sempre
quando necessário, ativando o ambiente forçado
nos atualizando sobre o mercado nacional e
(como os exaustores, ventiladores,
internacional para ter entenaquecedor e nebulizador)”, relata.
dimento das tecnologias que
“Isso chamamos de ambiência”,
estão disponíveis e podem se
pontua.
adequar aos nossos produtos.
A empresa Greenfeel visa
Acima de tudo nos tornarmos
crescer cada vez mais, inclusive
uma indústria 4.0. No momento
atender outras regiões onde ainestamos focados no progresso
Estamos atentos às
da não está presente. “Estamos
necessidades do campo, da produção animal, oferecendo
atentos às necessidades do campo,
maneiras das granjas estarem
trazendo-as para a
trazendo-as para a indústria e
indústria e desenvolvendo conectadas. Esse avanço ainda
desenvolvendo novas tecnologias
não aconteceu, mas é o futuro
novas tecnologias
que supram essas necessidades,
breve, com toda a certeza. Entenque supram essas
sempre priorizando a qualidade
demos que a Indústria 4.0 é um
necessidades, sempre
e a sustentabilidade”, salienta
movimento necessário, porém,
priorizando a qualidade e temos que acompanhar o ritmo
Lislen.
do desenvolvimento das capaa sustentabilidade
Modernização
cidades de rede, e atualmente
Para a sócia-administradora, a forma como
ainda enfrentamos dificuldade com a conexão
a Greenfeel atua no mercado acena ao conceide internet nas áreas rurais”, observa Lislen.
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ACIMACAR DESTACA
IMPORTÂNCIA DO

SETOR
INDUSTRIAL
pess
Arquivo

DE MARECHAL RONDON

T

anto de forma local quanto em
nível de Brasil e no mundo, o
setor industrial tem importante
papel na movimentação e fortalecimento
da economia. Esta realidade não é diferente
em Marechal Cândido Rondon, que possui
a maior associação comercial e empresarial
do Estado do Paraná, no caso, a Acimacar.
De acordo com a presidente da entidade, Carla Rieger, “apesar de estarmos
inseridos em um cenário econômico regional no qual o agronegócio tem grande
participação, assim como o comércio e
a prestação de serviços, a indústria tem
um papel fundamental para o desenvolvimento social e econômico de Marechal
Cândido Rondon”.
Carla destaca a atuação dos setores
alimentício, têxtil, moveleiro, metalúrgico,
dentre outros segmentos que, segundo
ela, são extremamente importantes para
a composição da cadeia econômica local.
Para a empresária, ainda que a realidade
rondonense é de um município de pequeno
porte, as indústrias inseridas localmente
mostram que o potencial da mão de obra
e o desenvolvimento tecnológico são similares aos de grandes centros. “Conforme
dados do Departamento de Alvará da
Secretaria de Fazenda de Marechal Rondon, o município conta com 64 cadastros
referente microempreendedores individuais (MEI’s) com atividade principal de
fabricação e outros 129 cadastros referente
a outros portes de empresas também com
atividade principal de fabricação. Estas
indústrias têm grande relevância para a
composição do Produto Interno Bruto (PIB)
local e nacional, tendo reflexo direto nos
índices de exportações de bens e serviços,
investimento empresarial e em pesquisa e

desenvolvimento de novas
tecnologias, arrecadação
de tributos municipais, estaduais e federais, bem como
geração de inúmeros postos de
emprego e, consequentemente,
renda às pessoas empregadas pela
cadeia industrial”, pontua.
A geração de empregos proporcionada pelo setor, na
opinião da líder empresarial,
pode ser vista especialmente
pela grande demanda de mão
de obra para profissionais atuarem na indústria. De acordo
com os dados do Banco de Talentos da
Acimacar, um terço do total de vagas em
aberto é oriundo do setor industrial, além
da Agência do Trabalhador de Marechal
Rondon contar com 368 vagas disponíveis
direcionadas ao trabalho na indústria.
“A Acimacar se orgulha das indústrias
e do papel que cada envolvido na cadeia
industrial desempenha. Cada vez mais a
entidade defende bandeiras que favorecem
e impactam positivamente o trabalho do
setor industrial, como a implantação de
ramais da Ferroeste e duplicação de rodovias. Apesar de todas as dificuldades
enfrentadas nos últimos anos, o setor se
manteve firme”, destaca a presidente da
entidade.
Carla faz questão de enfatizar a importância do setor industrial para Marechal
Rondon e para o crescimento econômico
do município. “Eu parabenizo a todos os
empreendedores industriais que acreditam
em nossa cidade e no Brasil. E a Acimacar
tem suas portas abertas para que as empresas se tornem associadas e se juntem na
defesa de boas causas pelo setor”, conclui.

oal

Acimacar é a maior associação comercial e
empresarial per capita do Estado do Paraná
e possui entre os seus associados centenas de
empresas industriais

Carla Rieger é
a presidente da
Acimacar

“

A Acimacar
se orgulha das
indústrias e do
papel que cada
envolvido na
cadeia industrial
desempenha
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ALIBRA

“

investe no conceito da indústria 4.0
Alibra

A indústria 4.0 é um
conceito que representa a
automação industrial e a
integração de diferentes
tecnologias, como a
inteligência artificial,
robótica, Internet das
Coisas e a computação em
nuvem, com o objetivo de
promover a digitalização
das atividades industriais,
melhorando os processos
e aumentando a
produtividade
um ótimo mercado de trabalho, avalia
o diretor de Operações da Alibra. “O
mercado está aquecido, mas há falta
de profissionais capacitados em vários
setores. Existe um constante aumento
de investimentos das empresas nesse
segmento e há carência na formação de
novos profissionais”, enaltece.

Everton Kaufmann, diretor de Operações da Alibra: “A Alibra está preparada
para esta nova etapa. Já avançou muitos passos na indústria 4.0 e
constantemente investe em ações para aumentar a tecnologia dos processos”

N

os últimos anos, muito tem se falado
da nova era industrial, a indústria
4.0. A 4ª Revolução Industrial chegou para mudar rotinas e processos dentro das
indústrias, centralizada numa característica
específica: a conectividade.
“A indústria 4.0 é um conceito que representa a automação industrial e a integração
de diferentes tecnologias, com o objetivo de
promover a digitalização das atividades industriais, melhorando os processos e aumentando
a produtividade. Está calcada em pilares como
a robótica, sistemas de simulação, inteligência
artificial, integração de sistemas, Internet Industrial (IoT), Internet das Coisas, segurança
cibernética, computação na nuvem, manufatura
aditiva, o big data e o Analytics”, define o diretor
de Operações da Alibra, Everton Kaufmann.
De acordo com ele, na 3ª Revolução Industrial
a automação era aplicada, porém sem a característica de integração entre todos os processos
industriais. “Na 4ª, a de agora, a Revolução
Industrial trata de integrar toda a automação
já implantada, introduzi-la em áreas da indústria que não estejam contempladas e ter tudo
conectado”, expõe.
E é exatamente este caminho que a indústria

Alibra está trilhando. “A Alibra está em evolução
para esta nova etapa. Já avançou muitos passos
na indústria 4.0 e constantemente investe em
ações para aumentar a tecnologia dos processos”,
destaca o profissional.

Positivo

Para Everton, a aplicação das novas técnicas
trouxe impactos positivos para a empresa. “Impacta no aumento da eficiência operacional com a
padronização de processos, mitiga possíveis falhas
humanas, aumenta a confiabilidade operacional,
oferece dados confiáveis do processo, relatórios
automáticos, banco de dados na nuvem, redução
de custo operacional, integração dos processos,
maior produtividade e, com internet disponível,
há possibilidade de acesso remoto da indústria
em qualquer local do globo”, cita.
Todavia, não somente de pontos positivos vive
esta transição. “Ainda que os ganhos futuros sejam
o objetivo, os investimentos para a implantação dos
processos e rotinas são altos, especialmente pela
utilização da tecnologia, necessidade de mão de
obra técnica especializada e dependência extrema
da internet”, frisa.
Por mais que muita coisa seja direcionada
para sistemas, a indústria 4.0 continuará sendo

Tudo é interligado

Para que o sucesso entre as partes
aconteça, há a necessidade de interligação e apoio entre os vários processos
envolvidos. “No caso da automação,
ela apoia um dos pilares da indústria 4.0, que é a
integração dos sistemas. Na indústria pode haver
vários processos, cada um com sua tecnologia de
automação, mas, conceitualmente na indústria 4.0,
todos devem estar integrados para que o conjunto
seja o melhor possível. E isto vem acontecendo na
Alibra”, ressalta Everton. “Como resultado dos
investimentos na indústria 4.0, há ganho de produtividade com a redução de retrabalhos, maior
disponibilidade dos processos, indicadores confiáveis, confiabilidade dos equipamentos, simulação
de novas instalações, entre outras”, enumera.

Humanização

Um dos aspectos importantes desta nova
revolução industrial é a necessidade de capacitação dos colaboradores. “O fator humano é de
extrema importância para a Alibra e faz parte da
essência da empresa a valorização das pessoas.
Há a preocupação no desenvolvimento das
habilidades técnicas e humanas do time, sendo
realizados investimentos para a capacitação dos
profissionais e com maior qualificação são mais
valorizados e conquistam novas responsabilidades”, conclui o diretor de Operação da empresa.
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Tales Rheinheimer, da Independência Ferro e Aço
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INDEPENDÊNCIA FERRO E AÇO

possui máquinas para serviços de
corte e dobra de materiais pesados

N

a era da indústria 4.0 ter produtos
com qualidade e eficiência tornam
as empresas mais competitivas e
assertivas. É muito necessário ter máquinas e
equipamentos que custam um valor considerável,
mas em muitas empresas estes investimentos
não são acessíveis.
Para contribuir com estas indústrias, outras
empresas surgem no mercado, investem em
marcas modernas e prestam serviços customizados àquelas que precisam. É um fornecedor
de peças feitas sob medida e pela exigência do
cliente comprador.
Neste âmbito, por exemplo, serviços podem
ser executados por terceiros e com total qualidade. É o caso de corte e dobra de chapas de
aço. A empresa Independência Ferro e Aço, por
exemplo, tem máquinas que podem cortar peças
para outras indústrias com precisão em chapas
de até 13 milímetros, bem como oferece serviço

“

de corte a laser em chapas metálicas de até dez
Independência Ferro e Aço.
milímetros de espessura, serviço de oxicorte e
Esta possibilidade de serviços permite que as
plasma em chapas metálicas com até
indústrias clientes da Independência
uma polegada de espessura e servitenham à disposição os Serviços
ço customizado de corte de barras
4.0. “Ainda que isto não seja uma
trefiladas de 30 a 100 milímetros.
tecnologia em si, mas um modelo
“Nossa empresa adquiriu máde negócio, Serviço 4.0 é uma
quinas e equipamentos modernos
abordagem que busca resultados
para fazer serviços de corte e do- Suprimos a demanda industriais que não eram possíveis
bra em ferro e aço com precisão e
de outras indústrias há 15, dez ou menos de cinco anos
detalhes. Suprimos a demanda de
atrás. Com nossos equipamentos
que se utilizam de
outras indústrias que se utilizam de
modernos, colocamos tais à disponosso ferramental para a produção
sição dos clientes, o que podemos
nosso ferramental
de suas próprias peças industriais.
para a produção de chamar de parceria. Oferecemos
As indústrias não precisam adquirir
a combinação de inovações e tecsuas próprias peças nologias capazes de revolucionar
seus próprios equipamentos de
corte e dobra, cujos valores são
a produção industrial, buscando
industriais
altos, pois temos a possibilidade
ainda mais eficiência e qualidade
de atender a sua demanda através do sistema
do produto final. E nós garantimos qualidade e
outsourcing”, salienta Tales Rheinheimer, da
eficiência no que produzimos”, destaca.
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Segurança no trabalho:
FUNDAMENTAL NA ERA DA 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

C

“

Uma das grandes preocupações do atual cenário das indústrias
e empresas em geral envolve a segurança no trabalho

ada vez mais as empresas estão
envidando esforços e investimentos para que seus colaboradores
possam trabalhar com a maior segurança
possível, evitando o afastamento temporário
ou até definitivo.
Para ajudar estas empresas, profissionais
se especializam e buscam trazer ao mercado
contribuições que criem realmente soluções
para os ambientes de trabalho. “São profissionais que se especializam em segurança
no trabalho, que podem atuar de forma
terceirizada ou integrar a própria equipe
de funcionários. Estes, junto com as conhecidas Comissões Internas de Prevenção de
Acidentes de Trabalho (Cipat’s), norteiam e
são responsáveis pela aplicação das normas
de trabalho exigidas pelos órgãos governaArquivo pessoal

Rafael Tiago e Mariana
Petry, sócios-proprietários
da Protemar Equipamentos
de Segurança no Trabalho

mentais”, explica o profissional técnico em
segurança no trabalho Rafael Tiago Petry.
Rafael, que é sócio-proprietário da Protemar Equipamentos de Segurança no Trabalho, relata que as empresas realmente estão
focadas em oferecer melhores condições de
trabalho aos seus funcionários. “E a segurança no trabalho é um dos principais itens
que elas cuidam, por toda complexidade
que existe por trás desta questão. Através de
nossa empresa conseguimos ajudar, levando cursos, informações e dicas necessárias
para o bom andamento das atividades nas
empresas”, ressalta o profissional.

Combate a incêndios

Um dos aspectos importantes na segurança das empresas, segundo Rafael,
refere-se a prevenção e ao combate a incêndios. “Sabemos que qualquer incêndio
pode ocasionar muitos danos às instalações
e às pessoas que estão ali trabalhando. Por
isso, é preciso estar atento às normas e aos
mecanismos existentes, no sentido de que
as empresas e seus colaboradores estejam
devidamente preparados para atuar caso
algum incidente venha a acontecer”, enfatiza.
O empresário destaca que sua empresa
é referência também em equipamentos
para prevenção e combate a incêndios, seja
pela venda, instalação e manutenção dos
mesmos. “Temos equipe própria que faz
todo o serviço, levando aos nossos clientes
segurança e confiabilidade. Empresas que
investem em segurança têm menos prejuízos
posteriores”, garante.
A Protemar se especializou em adequar
qualquer tipo de ambiente dentro das
normas técnicas previstas pelo Corpo de
Bombeiros do Estado do Paraná, garantindo
a segurança da população e das instalações.
“Hoje, instalamos as redes de hidrantes,
sprinkler, alarmes contra incêndios, sensores de temperatura e fumaça, juntamente
com as condições mínimas de segurança
(extintores, iluminação de emergência e as
rotas de fugas). Além de todo este trabalho
de adequação, montamos e treinamos a brigada de incêndio para que possam utilizar
todos estes equipamentos”, expõe.
“Contamos também com uma indústria
própria do grupo Protemar, a Extinmar,
que fabrica extintores e testes hidrostáticos. Somos credenciados junto aos órgãos

É preciso estar atento às
normas e aos mecanismos
existentes, no sentido de
que as empresas e seus
colaboradores estejam
devidamente preparados
Inmetro e Crea/PR. Atendemos ao Estado
do Paraná e Mato Grosso do Sul. Temos
loja física e virtual para vendas em todo o
Brasil”, informa.
O conceito de Indústria 4.0 calha totalmente com a segurança no trabalho. “Se
olharmos nas características desta evolução,
vemos que a humanização está presente
entre os conceitos. E quando se fala em humanização, refere-se aos cuidados preventivos necessários para que os funcionários
possam trabalhar com segurança e oferecer
o melhor de si em favor da empresa. Nossa
empresa, a Protemar, ajuda os parceiros
nesta questão”, pontua.

CRESCENDO
Dentro da ideia de expansão
da empresa, a sócia-proprietária Mariana Petry informa
que já existe o projeto para a
construção da sede própria.
“As novas instalações da Protemar serão um shopping da
segurança e equipamentos
contra incêndios, ferramentas
e abrasivos. Tudo isso para
atender de forma completa os
clientes e parceiros. Serão 2,2
mil metros quadrados de obras
para depósito, loja e outras
benfeitorias, localizados bem
em frente da atual sede da
empresa”, detalha.
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ALIBRA INGREDIENTES

é referência no setor de alimentos
A
limentar as pessoas com sabor, qualidade
e perfil nutricional adequados é o objetivo
da Alibra, que possui uma moderna planta
industrial na cidade de Marechal Cândido Rondon.
Esta jovem, mas já conceituada empresa, com 22 anos
de existência, orgulha-se em ser brasileira e por utilizar
a tecnologia e know how técnico para fazer os mais
variados alimentos chegarem à mesa dos consumidores.
Como principal missão, a Alibra procura fornecer
alimentos e ingredientes voltados para o mercado da
nutrição com custos competitivos. Ela entende que esta
combinação é perfeita para os produtos alimentícios que
são consumidos no Brasil e no mundo.
Há vários pilares utilizados diariamente dentro da
Alibra Ingredientes e que promovem conceitos modernos
nos seus produtos, entre eles saudabilidade, versatilidade, acessibilidade, sustentabilidade, especialidade e
outros. “Para nós, o que importa é fornecer soluções em
ingredientes, independente do nicho de mercado que o
nosso cliente atua”, destaca o presidente da empresa,
Luiz Gonzatti.

Portfólio

No portfólio de produtos feitos na Alibra há soluções inovadoras para indústrias de alimentos e para o
mercado food service com alternativas adequadas às suas
necessidades e que possibilitam reduzir desperdícios,
otimizar ou diminuir custos de formulação e de produção
sem perder o que realmente importa: a qualidade do
produto final do seu cliente. “Contamos também com
a linha varejo, composta por produtos que chegam ao
consumidor final por intermédio de distribuidoras e

atacados cash and carry”, informa.
É uma busca diária e incansável para que os produtos
da Alibra façam a diferença nos negócios dos seus clientes
e na mesa de milhares de pessoas. “Nos tornamos uma
empresa referência no fornecimento de ingredientes lácteos
e não lácteos, com uma grande expertise no desenvolvimento de produtos customizados e plant based”, pontua.

Duas unidades

de inovação e aplicação, bem como plantas-pilotos que
simulam condições ideais de plantas industriais com
flexibilidade, rapidez e assertividade.

Projeto Alvorecer

Criado este ano, o projeto Alvorecer faz parte
do plano de ações da Alibra e visa difundir o termo
sustentabilidade como premissa para os colaboradores. Neste aspecto, no dia 28 de abril passado foi
realizado o plantio da árvore Alvorecer na unidade
de Marechal Cândido Rondon, cujo ato teve o
objetivo de demonstrar a importância do projeto,
além de reforçar o quanto a colaboração de todos
é fundamental para que ele ganhe cada vez mais
força na empresa, levando os colaboradores a pensar
no futuro com responsabilidade, seja com o meio
ambiente e também com as pessoas e a comunidade.

A Alibra Ingredientes possui duas unidades, sendo
uma em Campinas (SP) e outra em Marechal Cândido
Rondon (PR), onde está instalada uma versátil fábrica e
com elevada capacidade produtiva.
Quando se fala em produtos industrializados, a Alibra
orgulha-se em produzir centenas de SKU’s que auxiliam
seus clientes a produzir mais e melhor, desenvolvidos
com modernas tecnologias de: sprays driers para secagem
de compostos lácteos, cremes de leite, gorduras e óleos
vegetais, TCM, leite de coco, proteínas lácteas, aromas e
saborizantes; mistura seca: sistemas estabilizantes e espessantes,
lactose micronizada e produtos de
varejo como compostos lácteos,
achocolatados e farinha láctea;
Todo o trabalho desenvolvido dentro da Alibra tem o comprometimento
mistura úmida/pastas: soluções
de pessoas alinhadas com o perfil proposto pela empresa. “À frente de cada
aos queijos, recheios cremosos e
desafio e de cada conquista estão as nossas pessoas, os que vestem o nosso
fluídos; e aglomerador: soluções
uniforme com muita responsabilidade. Temos um time altamente preparado e
lácteas solúveis para cápsulas
engajado. Nossas conquistas e reconhecimentos são fruto do trabalho de toda
de bebidas expressas e vending
equipe”, enaltece o presidente da empresa.
machines.
Além de pessoas, a Alibra pensa no futuro, trazendo inovações com responsabilidade. Ela adota práticas de ESG por meio do Programa Alvorecer, pois
acredita em um mundo melhor e em uma relação próspera com as pessoas e
“No Brasil, somos pioneiros
com o planeta. Nesta seara, busca constantemente reduzir o impacto ambienna produção de caseinato em
tal que gera, adota a logística reversa de 22% das embalagens destinadas ao
pó e de soluções inovadoras aos
consumidor final, aperfeiçoa processos de acordo com a Lei Geral de Proteção
queijos que estão revolucionando
de Dados, aprimora frequentemente o perfil nutricional de seus produtos e
o mercado devido às vantagens
investe em esporte, educação, saúde e cultura através de programas de incompetitivas que proporcionam”,
centivo e destinação de recursos a entidades para a promoção da inclusão e da
fala com orgulho Luiz Gonzatti.
diversidade. “Já avançamos bastante, mas reconhecemos que há ainda muito
E para alcançar a qualidade e
a ser feito, e isso nos inspira ainda mais”, frisa Gonzatti.
conceitos desejados, a Alibra
Toda esta cadeia de ações visa possibilitar ganhos aos investidores, aos coconta em seus quadros com mais
laboradores e à sociedade através de boas práticas de gestão empresarial. É isso
de 400 colaboradores, moderque move a Alibra. “E é com orgulho que seguimos reinventando produtos cada
nos laboratórios de pesquisa e
vez melhores, que vão chegar em milhares de lares no Brasil e no mundo”, conclui.
desenvolvimento e controle de
qualidade, além de um centro

Por pessoas

Pioneiros
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ALIANDO TECNOLOGIA E PESQUISA,
indústria de tintas consolida presença regional

C

om apenas uma década de existência, a indústria de tintas Coresul já conquistou espaço
em um mercado bastante concorrido e com a
presença de multinacionais. “Alcançamos um considerável padrão de qualidade através da busca incessante
e contínua dos nossos produtos, por meio de pesquisas
e inserção de tecnologias para a melhor relação custo-benefício”, relata o diretor da empresa, Scharles Abegg.
Segundo ele, ao longo deste período muitos foram os
ensinamentos e os ajustes para consolidar a marca como
uma das referências no mercado de tintas imobiliárias
na região. “Buscamos a fidelização de fornecedores
renomados no mercado nacional, com produtos de
qualidade e que mantenham um padrão de matéria-prima”, menciona.
No atual portfólio, a empresa oferece uma linha
completa de revestimentos e tintas imobiliárias. “E tudo
passa por um rigoroso teste de qualidade a cada lote
produzido, a fim de garantir a padronização nos produtos
acabados. No recebimento de insumos não poderia ser
diferente. Todo lote que chega é feita a verificação da
qualidade da matéria-prima, podendo, assim, garantir
um resultado expressivo na produção. Prezando pela
qualidade dos produtos, hoje podemos dizer que no
quesito rendimento, cobertura e durabilidade estes se
assemelham aos produtos de marcas renomadas no
mercado nacional”, enfatiza Scharles.
A principal finalidade da tinta é a conservação e a
proteção da obra onde é aplicada e com o passar dos
anos ela passou a ter a função de embelezar e também
ser parte fundamental da higienização dos ambientes.
“A busca por inovação está em nosso DNA. Desta forma, ano após ano lançamos produtos novos que visam
atender a necessidade do mercado. Para este ano teremos
o lançamento de mais três produtos que irão atender a
atualização do mercado, buscando soluções para a pintura
imobiliária e facilitando a aplicação do profissional que
é o pintor”, adianta o industrial.
O mercado de tintas é um tanto quanto peculiar. Os
conceitos, às vezes, são invertidos. Não raro em uma obra
alguns profissionais apostam em uma marca regional para
usar na preparação e alisamento da parede, e no acabamento optam por utilizar uma marca mais renomada.
“No entanto, o mais importante é a preparação, pois se
acaso der problema na parte debaixo, não há tinta que
resolva, e com certeza é mais difícil resolver o problema
da massa do que da tinta”, alerta.

E veio a pandemia

Houve dificuldades ao longo dos últimos dois anos,
afetando todos os setores da economia, com incertezas
em relação à demanda/sazonalidade e compra/venda
de insumos. “Logo no início o mercado financeiro em
geral buscou soluções a fim de influenciar no mínimo a
‘manutenção’ da demanda. Muitas pessoas adquiriram
linhas de crédito aproveitando as taxas atrativas para
a manutenção de empregos, para investimentos e ampliações”, enfatiza, ampliando: “No nosso setor não foi
diferente. Tais aspectos influenciam todos os setores,
incluindo assim a demanda da construção civil, mas
que neste período superou as expectativas, trazendo
consigo uma desestabilização geral no fornecimento em
toda a cadeia produtiva e, consequentemente, afetando
a precisão da demanda. Não se tinha a certeza se este
comportamento era uma sazonalidade decorrente da
pandemia ou existiria um novo padrão de vendas no
setor”, destaca.

Arquivo pessoal

Scharles Abegg é industrial no segmento de tintas e revestimentos

SUPERANDO AS EXPECTATIVAS
Para a Coresul Tintas não foi diferente.
“Novos desafios comerciais tornaram-se
rotina. A falta de insumos ‘inflacionou’ os
produtos que ainda estavam disponíveis.
Mesmo efetuando a compra não havia a
certeza que essas matérias-primas chegariam a tempo de suprir a produção programada. Em um mercado competitivo as
decisões estratégicas norteiam o horizonte
de muitas empresas como forma de solução
imediata. Frente aos aumentos de preços,
muitas empresas/indústrias optaram em
reduzir a qualidade dos produtos, porém
nos mantivemos firmes no propósito de
manter a qualidade e o padrão de nossos
produtos”, afirma Scharles.
Frente às instabilidades, novas rotinas
foram implementadas na empresa. “Formas de comercialização, embalagens, produtos, investimentos em máquinas para
otimização produtiva e de logística interna,
melhorias no laboratório para aumentar o

rigor de controle de qualidade dos produtos produzidos, modificações no ambiente
de trabalho para melhorar as condições e
segurança de nossos colaboradores, aumento de estoque de insumos e produto
acabado para garantir o fornecimento
de produtos para nossos clientes, além
da fidelização de nossos fornecedores,
nos trouxeram maior confiabilidade no
âmbito regional e foram necessárias na
nossa empresa”, expõe.
Superando os desafios, hoje a Coresul
Tintas produz mais de 400 toneladas/mês
de toda a linha de tintas, complementos e
revestimentos, atendendo cerca de 70 cidades diferentes e empregando 20 pessoas de
forma direta. “E contamos com uma frota
própria de veículos que nos permite uma
logística eficiente, conseguindo atender a
maioria dos pedidos em até três dias após a
formalização do mesmo. Queremos crescer
ainda mais”, evidencia Scharles.
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TECNOLOGIA E
MEIO AMBIENTE:
Sooro Renner
está inserida no
que existe de
mais moderno
Quando se olha a história da Sooro Renner
Nutrição S.A. se percebe o quanto a
tecnologia tem andado lado a lado com a
indústria. E quando se fala em preocupação
com o meio ambiente, este tema é
fundamental para a existência da empresa

A

João

Livi/

OPE

Helio Alves Garcia é diretor de inovação
e tecnologia da Sooro há 18 anos

Sooro Renner S.A. nasceu no ano de 2001,
boradores diretos em nossas duas plantas industriais,
o negócio. A direção da Sooro Renner enxerga muitas
quando seus fundadores, Wiliam da Silva
ou seja, em Marechal Cândido Rondon e em Estação,
oportunidades de desenvolvimento para a empresa
e Esméria Engels, decidiram abrir mão de
no Rio Grande do Sul”, enfatiza.
dentro do próprio segmento em que está inserida.
sua vida profissional como funcionários da indústria
Outra mudança substancial foi o aproveitamento
Vamos continuar a investir em novas tecnologias,
da Frimesa em Marechal Cândido Rondon e ousaram
do soro como matéria-prima transformada. “Se no
equipamentos modernos e eficientes e novos produtos
empreender em uma indústria de inovação. Na época,
início a indústria conseguia produzir somente um único
para continuar a crescer e agregar ainda mais valor aos
a Frimesa tinha uma parceria com a empresa Confepar,
produto (soro de leite concentrado 30% de sólidos), hoje
produtos à base de soro de leite. Somos uma empresa
que se responsabilizava pelo processamento do soro
seu portfólio é de cerca de dez produtos, sendo que,
que investe muito em tecnologias nas suas plantas
produzido pela parceira de negócios,
para vários destes, a empresa foi a pioneira
industriais e a inserção do conceito de indústria 4.0 é
todavia, estava prestes a encerrar suas
na produção no Brasil e, para alguns, é
algo latente e necessário”, pontua. “Nossos processos
atividades na cidade. William e Esméria
a única empresa nacional e na América
são enxutos e eficientes, permitindo a obtenção de um
viram ali uma oportunidade e constiLatina a oferecer estes produtos ao mergrande volume de informações geradas nas próprias
tuíram a empresa Sooro - Concentrados
cado. Após a retirada dos nutrientes do
linhas de produção, os quais podem ser acompanhados,
Indústria de Produtos Lácteos Ltda,
soro de leite, há uma sobra de em torno de
analisados e utilizados por outras áreas, no momento
hoje a Sooro Renner Nutrição S.A.
94% do volume inicial na forma de água,
necessário”, complementa.
“A história da Sooro Renner S.A. é
a qual é tratada e, aproximadamente de
É inevitável que a Sooro Renner S.A. siga investindo
A capacidade
de inovação. Quando nossos fundado80% deste volume, reaproveitada nas
em pessoas, máquinas, equipamentos e tecnologias
de produção,
res constituíram a empresa, alugando
diversas etapas dos processos, o que
para continuar seu legado de crescimento. “A partir do
as instalações anteriormente utilizadas
significa um reaproveitamento de cerca
momento que o consumidor passa a ser mais exigente e
hoje
alcança
o
pela Confepar, encontraram uma plande 800 metros cúbicos de água por dia”,
solicita maior número de informações e controles, fica
ta industrial com capacidades bastante
expõe o diretor.
praticamente impossível abrir mão de tecnologia de
equivalente a 4
restritas, que precisava de novos e
A preocupação com os danos que o
informação instalada nos processos de nossos parques
modernos equipamentos para atuar milhões de litros ao soro pode provocar ao meio ambiente,
industriais. Em 2021 investimos R$ 120 milhões e para
neste mercado até então pouco explocaso não tratado adequadamente, foi
ano estão previstos outros R$ 90 milhões. Ainda
dia e empregados sempre muito alta por parte da empresa. este
rado no Brasil. A opção em constituir a
que os equipamentos sejam adquiridos, precisamos de
empresa foi para dar destino ao soro de
“No passado todo volume de soro que
muita mão de obra qualificada para tocar estes novos
leite, que era muito pouco utilizado pelos laticínios da
‘sobrava’ nos laticínios era utilizado de forma não
equipamentos e a tecnologia embarcada”, salienta o
região, algo desafiador para a época. Com a experiência
tecnológica na alimentação de animais ou até mesmo
diretor.
profissional e o empreendedorismo dos fundadores,
descartado, sendo boa parte, inclusive,
agregados aos esforços de bons colaboradores, a Sooro
de forma incorreta jogado diretamente no
iniciou suas atividades com o objetivo de transformar
meio ambiente, como em rios, terrenos,
o soro de leite em um produto com alto padrão de
poços etc. Quase nada era reaproveitado
qualidade e que atendesse as necessidades e exigências
de forma correta, gerando um passivo
Garcia está na Sooro há 18 anos e destaca sua visão sobre a
técnicas de outras indústrias de transformação no Brasil,
ambiental enorme para os laticínios. Com
empresa. “Não teve um único dia em que a gente tenha trabalhaprincipalmente indústrias do segmento de alimentos
a Sooro, criou-se uma alternativa de ‘um
do sem pensar em crescer, desenvolver, buscar novas tecnologias
(food e feed)”, menciona Helio Alves Garcia, diretor
novo negócio’ para estes laticínios e ainda
onde quer que seja. Durante estes anos, eu e nossa equipe já
de inovação e tecnologia do grupo.
resolveu um enorme passivo ambiental
fizemos diversas viagens nacionais e internacionais em busca
“Seus fundadores entenderam logo da necessidade
que eles possuíam”, ressalta Garcia.
de informações, novidades, tecnologias e novos conceitos para a
de buscar novos equipamentos e novas formas de proempresa. Eu já trabalhei em quatro empresas grandes diferentes
cessar o soro de leite existente. A produção da época,
em minha vida profissional, mas nenhuma delas se equipara ao
150 mil litros de soro por dia, era transformada por
Para que a Sooro Renner Nutrição
que encontrei e encontro ainda hoje na Sooro Renner Nutrição
apenas 13 colaboradores que trabalhavam na empresa,
pudesse chegar e continuar evoluindo
S.A., seja em termos de inovação, de ambiente de trabalho, da
incluindo seus fundadores”, destaca o profissional.
no nível de qualidade de seus produtos
busca por tecnologia e cultura de valorização e respeito ao ser
exigidos pelos clientes, muitos inveshumano. Eu tenho orgulho em trabalhar aqui. E isto tudo se deve
timentos foram necessários ao longo
ao conceito extraordinário implantado pelos fundadores, Willian
Se olharmos as mudanças que a empresa passou ao
dos anos. “Tivemos um crescimento
e Esméria, e seus novos parceiros do grupo Renner Hermman, que
longo dos seus 21 anos de existência veremos que são
exponencial, tudo baseado em inovação,
desde fevereiro de 2019 veio agregar a sua expertise e valores a
muitas. “A começar pela sua capacidade de produção,
tecnologia, projetos eficientes, certificaeste grande negócio”, conclui.
que hoje alcança o equivalente a 4 milhões de litros de
ções de qualidade e, principalmente, de

“

Qualidade

Só crescimento

soro de leite ao dia e empregados cerca de 550 cola-

pessoas qualificadas para trabalhar e gerir

ORGULHO DA EMPRESA
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ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

ada vez mais vemos a preocupação
das lideranças políticas no sentido
de contar nas cidades com parques,
praças e centros de convivência, enfim, espaços
públicos e acessíveis aos cidadãos. Isto faz parte do
planejamento urbano e permite que os moradores
destas cidades encontrem um lugar coletivo para
realizarem atividades livres.
Mas esta preocupação não é apenas no sentido
de que existam parques. “As indústrias do ramo
estão criando equipamentos mais acessíveis,
ou seja, que possam ser utilizados também por
pessoas portadoras de deficiências motoras”,
informa o empresário Fabiano Elias Lamb, da
Indústria Lamb, de Marechal Cândido Rondon.
“Nossa empresa é hoje uma referência na
fabricação de playgrounds infantis, academias ao
ar livre e mobiliário urbano. Nos enquadramos no
segmento de metalomecânica e o que percebemos
no mercado é que os termos acessibilidade e inclusão estão sendo levados muito em consideração”,
destaca o empresário.
É neste conceito que a Indústria Lamb vem
projetando e fabricando os seus produtos. “Temos
uma gama considerável de equipamentos para
a linha infantil, como playgrounds e parques,
e para os adultos contamos com as academias
ao ar livre, com modelos para a melhor idade,
jovens e adultos. Para as cidades e áreas coletivas
oferecemos o mobiliário urbano, que é composto
por abrigos de ônibus, bancos e lixeiras. Nas três
linhas que oferecemos, temos modelos acessíveis
para pessoas com mobilidade normal e para os
cadeirantes. Estamos promovendo a inserção
das pessoas, dentro de sua necessidade”, destaca
Fabiano.
Para atender a demanda a Indústria Lamb
procura acompanhar o mercado. “Buscamos no
acompanhamento constante as inovações que
estão acontecendo. Quando surgem certificações específicas da nossa área promovemos as
adaptações necessárias nos nossos produtos. A
Indústria Lamb é uma das primeiras - se não a
primeira do Brasil - a fazer ensaios dos produtos
inclusivos, que atendam à nova e recém-elaborada
norma sobre brinquedos inclusivos da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Nossos
mobiliários urbanos, como, por exemplo, os
abrigos de ônibus, foram projetados para possibilitar a melhor mobilidade urbana possível,
respeitando todas as normas criadas pelos órgãos
competentes”, garante.

Conceito 4.0

Dentro do conceito de modernidade, a

João Livi/OPE

presentes nos
produtos da
Indústria Lamb
C

“

Fabiano Lamb é empresário industrial
Indústria Lamb é uma indústria que está sendo incluída no conceito indústria 4.0. “Nossa
empresa atualmente está parcialmente incluída
na indústria 4.0, por meio do trabalho do setor
comercial, administrativo em nuvem. Fazemos
o amplo uso das tecnologias de divulgação e
autoatendimento no uso de nossos sites. Mas
o próximo e principal passo é um maior investimento em máquinas e automação no setor de
produção, devido à dificuldade de mão de obra,
e para o aumento da produtividade”, antecipa
o empresário.
Para ele, o movimento indústria 4.0 é salutar.
“É uma tendência sem volta, principalmente no
segmento de produtos de fabricação em série,
sendo que os menos produtivos vão sumir do
mercado”, expõe.

As indústrias estão
criando equipamentos
mais acessíveis, que
possam ser utilizados
também por pessoas
portadoras de
necessidades especiais

Em termos de futuro, Fabiano ressalta que
a Indústria Lamb vai continuar investindo, pois
acredita no segmento em que atua. “Continuaremos focados nos produtos que fabricamos,
buscando cada vez mais qualidade, bem-estar
para os colaboradores e satisfação dos clientes”,
enaltece Fabiano Lamb.
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INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
impulsiona desenvolvimento vertical de Marechal Rondon
João Livi/OPE

É

pela modernização das etapas da construção que o crescimento vertical das
cidades acontece. E Marechal Cândido
Rondon passou a ter destaque nesta área a partir
da construção do primeiro edifício com mais de
quatro pavimentos, os prédios de sete andares.
Esta mudança começou no ano de 1989, quando
a empresa Eclusa, de propriedade dos engenheiros
Vitor Giacobbo e Albert Lamb, deu início à construção de dois blocos do Edifício Itacorá, um comercial
e outro residencial, localizados na Rua Sete de
Setembro e Rua São Paulo, no centro da cidade.
Logo após o início dos blocos do Itacorá surgiram, também, os edifícios mais altos da cidade.
Trata-se do Vale do Reno (o mais alto), Dom Pedro
e Monte Carlo, cujos projetos foram iniciados
por uma construtora da cidade de Maringá, mas
coube ao engenheiro civil Vitor Giacobbo fazer o
acabamento das obras.
A experiência com estes edifícios fez com que a
Eclusa projetasse executar também o Porto Britânia
e mais outro na cidade de Nova Santa Rosa.
Quando os engenheiros Vitor e Albert decidiram dissolver a sociedade na construtora,
o primeiro manteve a sequência de história de
construção de prédios com mais de quatro pisos. E
surgiram, tendo à frente o engenheiro Vitor, já com
a empresa Giacobbo Engenharia, os edifícios Morada do Sol, Colibri 1 e 2, Dom João VI, Tiradentes,
Ruppenthal Comercial e Ruppenthal Residencial 1
e 2, Independência e o São Luiz Gonzaga (este em
Pato Bragado), todos concluídos ou em fase final
de execução. Por último, está sendo construído o
Edifício Martin Luther. Ao todo, os prédios com
mais de quatro pavimentos e com a participação
do engenheiro Vitor somam 372 unidades habitacionais ou comerciais.

Outras construtoras

Outras construtoras locais têm participação
no crescimento vertical de Marechal Cândido
Rondon. A construtora De Bona e Wild (Plena
Construções), por exemplo, projetou e executou o
Edifício Blumen com 12 apartamentos e cinco salas
comerciais; um sistema de condomínio fez surgir o
Edifício União, com 24 apartamentos; com projetos
do arquiteto Ricardo Leites de Oliveira e parceria
da Edemar Imóveis, o João Paulo II, comercial e
residencial (que conta com 18 apartamentos e 14
salas comerciais) e o Pasetti (com 18 apartamentos
e duas salas comerciais).
Há vários outros em fase de execução, como
o Central Park (pela Construtora Meta, com 27
apartamentos e 12 salas comerciais), o Edifício
São Paulo (projetado pelo arquiteto Arlen Güttges,
com 22 apartamentos e quatro salas comerciais)
e o Edifício Castelo Branco (que tem à frente o
investidor Paulo Kempfer, com 18 apartamentos
residenciais e 22 salas comerciais). Estes prédios
somam mais aproximadamente 196 unidades
habitacionais ou comerciais.

Novos investimentos

Também surgem na cidade outros novos
edifícios, que contam com a participação de construtoras de outras cidades. A Construtora TSI, com
sede em Toledo, ao lado de investidores locais,

Engenheiro Vitor Giacobbo junto aos prédios Martin Luther e Independência
está executando o Edifício Munique, na esquina
das ruas XV de Novembro com Minas Gerais, o
qual terá 13 apartamentos e uma sala comercial; o
residencial Bamberg, na esquina da Rua Sergipe
com Dom João VI, contará com 11 apartamentos e
uma sala comercial; e o residencial Hamburgo, na
Rua Independência esquina com a Pernambuco,
com 14 apartamentos e uma sala comercial.
Esta mesma empresa já anunciou a construção

de um quarto edifício, o Residencial Dortmund, a
ser construído na esquina da Rua Ceará esquina
com a Dom Pedro I, este com 60 apartamentos e
uma sala comercial e que será o maior em termos
de unidades habitacionais já edificadas em Marechal Rondon.
Da TSI, portanto, são 102 unidades em construção ou previstas.
Conforme Giacobbo, a maioria dos prédios

“
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executados ou mesmo em execução está no sistema
de condomínio. “Isto significa que a construtora
responsável vai repassar o imóvel a preço de custo
aos proprietários, que pagam em parcelas mensais
enquanto a obra é executada. Todos os custos da
construção, incluindo a administração, são diluídos
entre os proprietários dos apartamentos ou salas, de
acordo com o investimento que estão fazendo”, detalha o engenheiro, destacando ainda que, em média,
esta taxa de administração é de aproximadamente
10% e o restante do valor atribuído é referente aos
materiais, aos tributos e à mão de obra necessária.

Melhor para a cidade

O crescimento vertical da cidade é benéfico para
a infraestrutura urbana. “Com os prédios sendo
construídos geralmente na área central da cidade os
seus moradores estarão mais próximos de escolas,
farmácias, bancos, logradouros públicos e outros. É
bom para os seus moradores e para o Poder Público.
Além disso, há o fator de sensação de segurança
que os prédios oferecem e o rateio de despesas
pelo uso de áreas e itens comuns como gás, água,
limpeza e manutenção, entre outros. Por exemplo,
se considerarmos uma piscina, uma área de festas,
academia entre outros espaços de uso coletivo,
se suas despesas forem divididas, menor será o
custo para cada morador e todos poderão usufruir
adequadamente destes espaços. Outro aspecto
interessante da construção de prédios maiores é a
diminuição proporcional do custo do lote onde ele
será construído. No centro da cidade, sabemos, a
valorização imobiliária leva os preços para valores
mais altos e se este for dividido em dezenas de

partes se tornará mais barato”, salienta Giacobbo.
Sobre o futuro do crescimento vertical de Marechal Rondon, o engenheiro aposta no surgimento
de novos prédios na cidade. “Tem ainda muito
espaço para investimentos. Certamente vão surgir
logo mais dois ou três prédios novos. A tendência
agora, com as alterações recentes feitas no Plano
Diretor, é de que estes prédios sejam mais altos e
maiores. Nossa cidade está na seara do crescimento
e desenvolvimento e vamos ver ainda muitos outros
prédios por aqui”, projeta o empresário.
Ele revela que já está projetando mais um
edifício, na parte Leste da área central da cidade,
que contará com sete pavimentos (térreo mais sete
andares) e 24 unidades, todas com 110 metros
quadrados de área.

Quando se fala em construção
civil, os processos industriais
fazem parte da mesma. E cada
vez mais as indústrias do ramo
precisam se modernizar para
dar agilidade e praticidade nas
etapas da construção

Local ideal

Uma das preocupações de Giacobbo é que
o crescimento vertical respeite características
da cidade. “Temos uma boa parte da cidade
com o sistema de esgoto implantado e o ideal é
que estes novos prédios sejam construídos na
zona já interligada, evitando, assim, a construção de fossas, as quais, sabemos, costumam
apresentar problemas rapidamente pela quantidade de moradores nos prédios”, enfatiza.
Para este gaúcho que nasceu na cidade
de Carazinho, em 1956, mas aos dez anos veio
morar no distrito de Margarida, ver Marechal
Rondon crescer é um sonho sendo realizado.
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“Em 1976 eu fui morar em Maringá para cursar
a faculdade de Engenharia Civil, fiz o crédito
educativo para poder pagar a mensalidade e
me manter naquela cidade. Vi Maringá crescer verticalmente e trouxe este sonho para
Marechal Rondon quando voltei e me estabeleci, no ano de 1981. Meu primeiro projeto
de construção vertical foi um prédio de três
andares, na região da Unioeste, mas hoje sou
apaixonado em construção de prédios mais
altos, por entender o custo-benefício que os
investidores terão nestes empreendimentos”,
ressalta Giacobbo.

36 REVISTA INDÚSTRIA

Parceira da MM2
É PROTAGONISTA NA INDÚSTRIA 4.0 NO BRASIL

“A

WEG Motor Scan e WEG Motor Specialist são tecnologia que colocam
as indústrias no conceito da 4ª revolução industrial

Indústria 4.0 ou a 4ª Revolução
Industrial, como é chamada,
desponta como caminho natural para aumentar a competitividade do
setor por meio das tecnologias digitais que
compreendem sistemas cyber-físicos, Internet
das Coisas e Internet dos Serviços, que tendem
a tornar os processos de produção cada vez
mais eficientes, autônomos e customizáveis. É
a Indústria 4.0 que veio para revolucionar os
processos industriais”, destaca o empresário
Marcelo Possolli, da MM2, empresa que também atua em automação industrial e parceira
da indústria WEG Equipamentos.
Marcelo diz que a WEG é uma indústria
que está totalmente focada no conceito 4.0.
“Sempre à frente em inovação e tecnologia, a
WEG criou o WEG Motor Scan, um sensor de
fácil instalação para motores WEG que analisa
a performance do motor, evitando paradas e
perdas na produção. O sensor capta os dados
do motor, envia ao smartphone ou tablet via
Bluetooth® ou Gateway e envia por wi-fi todas
as informações para a nuvem, que armazena
os dados e os transmite para a WEG IoT Platform, onde podem ser acessados em desktops
ou demais dispositivos inteligentes”, explica.
O conceito de criatividade é uma constante
dentro da WEG. “Nossa parceira, a WEG,
vai até uma realidade em que a inteligência
artificial traz soluções que simplificam o dia a
dia, facilitam rotinas, tornam análises precisas
e conectam pessoas e equipamentos. Uma
realidade na qual, para cada algoritmo, existe
um universo de possibilidades. Uma realidade
que vem transformando vidas e agora vai
transformar a indústria”, pontua o empresário.

“

Com tais tecnologias é
possível acompanhar
a performance dos
equipamentos da planta
fabril, o que é sinônimo
de economia e mais
eficiência nos processos

Um dos mecanismos de grande resultado
da empresa é o WEG Motor Specialist, uma
solução que utiliza inteligência artificial
para diagnosticar, monitorar e prever falhas
em motores elétricos. “É uma solução de
monitoramento de motores elétricos com
inteligência artificial e machine learning.
Ter estimativas de consumo de energia e
um diagnóstico preciso de cada motor em
tempo real é o futuro da indústria. É um diferencial competitivo e estratégico que evita
paradas, reduz desperdícios e aumenta a
produtividade. O Weg Motor Specialist pode
ser aplicado nos mais diversos segmentos
da indústria. É inteligência artificial para
resultados reais. Com tais ferramentas de
análise de dados que operam com machine
learning é possível planejar manutenções,
evitar paradas e otimizar o consumo. Informações precisas para uma frota de motores
mais eficaz”, enfatiza.

Evolução para
os motores elétrico

Para Marcelo, o WEG Motor Specialist
vem para completar as soluções para a Indústria 4.0, transformando a expertise da WEG
em algoritmos, tornando o gerenciamento
da frota de motores muito mais eficaz. “Para
ter um diagnóstico completo, detalhado e em
tempo real, seu motor estará movido pela
inteligência. E com um novo sensor permite
monitoramento em tempo real para redutores
WEG-Cestari. A união da expertise da WEG
no desenvolvimento de sistemas de monitoramento e a tradição da WEG-Cestari no projeto
e fabricação de redutores e motorredutores
oferecem ao mercado uma solução inovadora e exclusiva no monitoramento remoto e
em tempo real para diagnosticar falhas em
redutores de velocidade”, salienta.
E todo o mecanismo é interligado através
de conexão Wireless. “É o monitoramento inteligente que auxilia principalmente a área de
manutenção, possibilitando de forma rápida e
facilitada o acompanhamento preciso dos redutores instalados a fim de garantir eficiência
dos processos e evitar o risco de paradas não
programadas na produção”, expõe.

Marcelo Possoli é sócioproprietário da MM2
Serviços de Engenharia

MAIOR CONTROLE
E MELHOR
DESEMPENHO
Entre os principais benefícios no uso
desta solução Marcelo cita a otimização
da rotina de manutenção e o diagnóstico
de falhas através da solução Gear Specialist. “Com algoritmos desenvolvidos
especificamente para o monitoramento
de redutores, a análise de temperatura e
vibração captadas pelo sensor se transforma em uma valiosa ferramenta que
possibilita a identificação das potenciais
causas de problema, como, por exemplo,
as condições do engrenamento”, expõe.
Com tais tecnologias, enaltece o empresário, é possível acompanhar a performance dos equipamentos da planta
fabril, o que, segundo ele, é sinônimo de
economia e mais eficiência nos processos. “Afinal, quanto mais você conhece
seu equipamento, maior é o controle
e melhor é o seu desempenho. E tudo
isso podemos disponibilizar aos nossos
clientes através de nossa empresa, a
MM2”, destaca Marcelo.

Divulgação
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Paulo Rodrigo
Coppetti, da Raport
Comunicação
Visual
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FACHADAS:
o que primeiro se vê numa empresa

M

ostrar a existência de algo, fazer com
que as pessoas que estejam passando
nas suas imediações percebam a presença daquela empresa ou daquele negócio, além
de servir como item de segurança contra agentes
externos agressivos, como insolação, chuva e outros.
Para isso servem as fachadas das empresas, uma
edificação externa colocada à frente, ao lado ou
atrás das instalações empresariais e até em obras
residenciais.
As fachadas começaram a ganhar espaço com
a modernização da arquitetura. “Há alguns anos
vimos o quanto as fachadas foram modernizadas,
especialmente com a chegada do ACM, que é a
junção de duas camadas exteriores de alumínio e
uma ao centro de poliuretano. Mas outros materiais
contribuem para a modernização, como vidros,
PVCs, itens de iluminação, arabescos, aplicações
em 3D e os projetos feitos por profissionais”, relata
o empresário Paulo Rodrigo Coppetti, da Raport
Comunicação Visual.
Hoje, para fazer uma fachada, os empresários
podem escolher entre os tantos materiais disponíveis no mercado. “Uma fachada pode ser pequena,
média ou grande. As empresas existentes em nossa
região e que trabalham neste ramo têm plena capacidade de fazer quaisquer dos tipos de fachadas
desejadas”, enaltece o empresário.

Durabilidade

Mas a construção de uma fachada que gere um
bom padrão visual não é algo simples. “Hoje em dia
a preocupação de todas as indústrias é com relação
aos danos ao meio ambiente. Existem materiais
originais e materiais reciclados. Na nossa empresa
utilizamos somente os originais, pois estes oferecem
maior durabilidade. Os nossos fornecedores usam
produtos que apresentam maior resistência aos
efeitos climáticos, especialmente ao sol e à chuva.
Esta durabilidade precisa ser a maior possível para

preços praticados em orçamento são muito diferenque a fachada construída não precise ser substituída
tes um do outro é bem provável que os materiais
ou reformada em pouco tempo, pois geraria dano
utilizados sejam análogos, considerando, inclusive,
para o meio ambiente”, salienta Coppetti.
a regra de que se está mais barato é porque tem algo
Por isso, ele sugere aos empresários que ao
de menor qualidade. Os preços praticados pelas
escolherem uma empresa de comunicação visual
empresas locais são muito parecidos, o que pode
para fazer a fachada de sua empresa analisem aldemonstrar a similaridade dos produtos utilizados.
guns quesitos. “É preciso olhar a credibilidade, se
Mas se vier alguém com preço muito diferente,
é uma empresa idônea, quais os serviços já prestou
minha sugestão é de que este empresário que está
na região, a durabilidade dos materiais utilizados
fazendo o orçamento busque um terceiro orçamento
seja em chapas ou no que for aplicado, confiança
para tentar entender o que está acontecendo e poder
que conquistaram e a oferta de assistência, se nefazer sua escolha dentro de um custo-benefício de
cessário. É fundamental que a empresa de fachada
segurança”, destaca.
tenha disponível equipe de assistência, pois alguns
imprevistos podem acontecer, como
lâmpada que queima, ACM que solta e
outros”, explica.
Outro aspecto importante, segundo
Coppetti, é a necessária análise do material que será utilizado. “Tem muitos
A produção de fachadas modernas exige das
materiais parecidos, todavia, em termos
empresas do setor investimento em equipamentos e
de qualidade e resistência são muito
programas modernos. “Vemos que na atualidade o
diferentes devido à composição. E se
grande problema das empresas é a escassez de mão
utilizar um material inferior, ainda que
de obra. Suprem parcialmente essa carência máquinas
no início pareça ser bonito, com o tempo
automatizadas de corte e preparo do material, incluvai apresentar deformações e o padrão
sive para agilizar a conclusão dos serviços. Todavia,
visual se perde. Além disso, materiais
a instalação das fachadas depende muito do trabalho
inferiores colocam em risco as pessoas que
das pessoas. É necessário agregar a mão de obra com
passam próximo das fachadas, podendo
equipamentos automatizados para poder fazer um
ocorrer quedas e danos consideráveis e
trabalho melhor e com mais qualidade”, observa.
até irreversíveis. Por isso, as empresas
Coppetti cita a importância das fachadas para
do setor precisam atender aos clientes
as empresas. “Não importa o tamanho, se pequena,
com materiais de qualidade e oferecer a
média ou grande, é a fachada quem vai fazer a presegurança necessária. Mas uma empresa
sença da empresa acontecer no entorno. Também não
fornecedora que está distante talvez não
importa o tamanho do valor que será investido, pois
se comprometa com isso”, alerta.
há fachadas para todos os tipos de investimentos e
com a utilização de materiais diversos, que podem
Como saber
tornar o custo menor ou maior. Vai depender se o
Para entender as diferenças de procliente quer algo mais sofisticado ou apenas mostrar
dutos, basta o empresário se atentar para
a sua existência”, ressalta.
algumas questões básicas. “Quando os

➔ AUTOMAÇÃO
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RAÇÃO E ÓLEO VEGETAL

são industrializados pela Copagril
Fotos: Copagril

“

Além de fazermos
a aquisição da
unidade, investimos
praticamente o
mesmo valor para a
adaptação necessária
desta unidade

Diretores da Copagril junto ao complexo
industrial da cooperativa: Elói Podkowa,
Ricardo Silvio Chapla e Márcio Buss
Futuramente vamos expandir mais a oferta de rações para
outras regiões”, antecipa o presidente.

Planta moderna

As duas unidades industriais da Copagril são consideradas modernas e eficiente. “Estamos aperfeiçoando a
cada dia e os investimentos não param. Nossa esmagadora
de soja não perde para nenhuma outra existente no país e
o nosso laboratório de análises é muito bem equipado”,
enfatiza o diretor-presidente.
A atual capacidade da cooperativa lhe permite até
atuar em outros segmentos ainda não investidos. “Existem
outros segmentos que podemos atuar com as duas plantas,
ainda que não haja nada planejado. Podemos industrializar
a lecitina e gordura protegida, mas queremos crescer, fazer
outros produtos e até mesmo, quem sabe, instalar outras
fábricas em nossa área de atuação”, expõe.

A

Copagril é uma cooperativa agroindustrial
que tem suas ações voltadas ao agronegócio.
Além de atuar no segmento de cereais, atua
no setor industrial, com duas fábricas em Marechal
Cândido Rondon, nas áreas de óleo vegetal e rações.
As unidades industriais da Copagril estão atuando
dentro dos cronogramas estabelecidos. A fábrica de
ração, instalada junto à sede da cooperativa, funciona 24
horas por dia e produz rações voltadas para o segmento
de suínos e bovinos. Também em funcionamento está
a indústria de óleos vegetais, localizada próximo ao
portal de entrada da cidade.
De acordo com o diretor-presidente da Cooperativa
Agroindustrial Copagril, Ricardo Silvio Chapla, hoje os
investimentos estão sendo concentrados junto à fábrica
de óleos. “Além de fazermos a aquisição da unidade,
investimos praticamente o mesmo valor para a adaptação necessária desta unidade. Foram comprados novas

máquinas e equipamentos para que a capacidade desta
indústria, que é de esmagamento de mil toneladas/dia
de soja, possa acontecer adequadamente. Reformamos
praticamente toda a indústria, instalamos as novas
máquinas e equipamentos”, informa.
Junto ao complexo industrial da Copagril, na indústria de esmagamento de soja, a Copagril também
ampliou a sua fábrica de rações. “Vamos produzir
junto à indústria de óleos vegetais outros tipos de rações, voltadas para o mercado de bovinos e peixes. Na
fábrica junto à sede permaneceremos somente com a
produção de rações para suínos. Com as duas fábricas
vamos dobrar a quantidade de rações produzidas pela
Copagril”, destaca Chapla.
As rações Copagril são basicamente vendidas
na região de atuação da cooperativa. “Temos uma
segunda marca, a Ração Impulso, que comercializamos
em regiões que não são área de atuação da Copagril.

➔ CAMINHO SEM VOLTA

A presença da Copagril no setor industrial não
tem volta, segundo Chapla. “Temos que evoluir,
acompanhar o mercado e investir para que nossas
indústrias sejam cada vez mais automatizadas. É
um caminho sem volta. Entendemos que o futuro
das nossas indústrias passa pela inovação e modernização em todos os sentidos. Aperfeiçoando,
inovando, buscando alternativas, promoveremos
o desenvolvimento regional e contribuiremos com
os consumidores”, ressalta.
“Com o que temos hoje fornecemos farelo de
soja e óleo vegetal para outras indústrias e abastecemos as nossas fábricas de rações. Do farelo dá para
produzir rações diversas e o óleo vegetal, além do seu
próprio refino, tem mercado nas indústrias de rações
e no biodiesel”, complementa o líder cooperativista.
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ÁGUA: essencial para o consumo humano

“A

proximadamente 2,5 milhões de
litros de água são consumidos
diariamente pelas indústrias instaladas em Marechal Cândido Rondon e fornecidos
pelo sistema público de abastecimento, no caso
o Saae”. A informação é do diretor da autarquia,
engenheiro Vitor Giacobbo. Segundo ele, esta
quantidade representa um quinto de toda a água
captada e distribuída pelo Serviço Autônomo de
Água e Esgoto.
De acordo com o diretor, há alguns segmentos
de indústrias que consomem mais água. “As indústrias frigoríficas e de laticínios necessitam de água
potável em grande quantidade para suprir suas
necessidades de produção. Parte deste consumo é
fornecido pelo Saae”, relata.
Mesmo com o sistema público de abastecimento
de água, as indústrias locais precisam buscar outras
fontes. “Qualquer empresa que queira se instalar e
que utilize grande quantidade de água, onde quer
que seja, deve considerar a captação de água como
prioridade”, expõe Giacobbo.

Fotos: Saae

e fundamental para indústrias alimentícias

Alternativas

Marechal Rondon enfrentou nos últimos anos
uma considerável crise no sistema de fornecimento
de água. “Em 2019 iniciou a crise hídrica em nossa
região e foi crescendo cada vez mais. No Saae logo
começamos a buscar novas fontes de abastecimento.
Até então estávamos usando águas provindas de
poços artesianos e algumas minas superficiais.
Fomos perfurando poços em diversos locais, e
alguns até longe da cidade, o que passou a gerar
maior custo para trazer água até a sede”, comenta
o diretor da autarquia.
Como a crise perdurou, o Saae, segundo ele,
buscou uma alternativa. “Iniciamos o projeto para
a implantação do sistema de tratamento de água
superficial, com a coleta de água do Rio Arroio
Fundo. Foi construída a Estação de Tratamento
de Água (ETA) compacta no Arroio Fundo, que
iniciou as atividades no mês de março último, suprindo, por hora, a necessidade de abastecimento
de água na sede municipal, tanto para a população
quanto para as indústrias que se utilizam de nosso
abastecimento”, menciona.

A estação de tratamento de
água iniciou as atividades
em abril, equacionando o
fornecimento de água potável

Estação de grande porte

suprir suas demandas. “A responsabilidade de
Todavia, o sistema construído tem capacidade
fornecimento de água para as indústrias não é
limitada de produção e o Saae já está analisando o
do ente público e, sim, das próprias indústrias.
consumo a longo prazo, prevendo a necessidade de
Elas devem planejar, se preocupar com a suas
ampliação da capacidade de captação e distribuinecessidades. No entanto, o Poder Público também
ção. “A cidade vai continuar crescendo, as indúscontribui para minimizar esta questão, principaltrias aumentarão sua produção e necessidade de
mente considerando que elas geram empregos e
água potável. Por isso, já contratamos um projeto
riquezas para o município”, enaltece.
para a construção de uma
estação de tratamento
de grande porte, a qual,
Sustentabilidade
quando em operação,
Giacobbo diz que existe uma legislação federal que prevê o uso raciocertamente dará segunal da água. “Em caso de extrema necessidade, se houver falta de água,
rança de fornecimento
temos que priorizar o fornecimento de água para o consumo humano. Por
de água por pelo menos
isso, alerto, que para que as indústrias possam sobreviver, elas precisam
mais duas décadas”,
investir em suas próprias captações, obedecendo às normas do Instituto
informa Giacobbo.
de Terras e Águas (IAT). Não pode qualquer pessoa ou empresa furar um
Esta estação também
poço e começar a usar, precisa ter a outorga de uso da água, tanto dos
será construída na região
poços quanto dos rios”, enfatiza.
do Rio Arroio Fundo e
Por mais que a maior parte das águas utilizadas nas unidades industriais
poderá ter orçamento
advém de forma potável, muitas indústrias já estão investindo no reuso.
concluído assim que o
“Pelo alto consumo e dentro do que a legislação estabelece, sabemos que
projeto estiver pronto
algumas indústrias estão promovendo o reuso das águas utilizadas, o que
para todas as etapas
é ótimo, seja pela captação de águas de chuvas ou tratadas adequadamente
previsíveis de construapós o uso. Todavia, na produção de alimentos isso não é possível, mesmo
ção. “Já antevemos que
que haja equipamentos que chegam a tratar 100% da água não potável.
os valores da mesma
Atualmente somente é aceita a água de reuso em atividades de limpeza,
estarão acima da atual
conforme estabelecem normas das entidades reguladoras”, frisa o diretor.
capacidade financeira do
Para ele, a sustentabilidade da água deve fazer parte das rotinas das
Saae, mas existem meios
empresas. “Assim como estamos batendo na tecla de que a população
de alavancar os recurprecisa economizar, usar a água com racionalidade, também as indússos”, pontua o diretor.
trias precisam promover ações para a diminuição do consumo. Se forem
Ainda que o abasobservados os processos produtivos com o uso de menos quantidade
tecimento de água seja
de água, certamente isto reverterá até mesmo em economias financeiras
de responsabilidade do
para as empresas. E sabemos que a quantidade de água doce ou potável
Saae, ele cita que as próexistente no planeta está diminuindo a cada novo ano e se não tomarmos
prias indústrias devem
atitudes hoje o problema só tende a aumentar”, conclui.
procurar meios para
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EMPRESA RONDONENSE
realiza projeto de acordo com as
necessidades de seus clientes

I

nstalada no Parque Industrial de Marechal
Cândido Rondon, a LL Automação Industrial é uma empresa prestadora de serviços
que atua na manutenção de equipamentos de indústrias de alimentos em geral. “Realizamos toda a
parte técnica de refrigeração, inclusive o isolamento
técnico industrial, montagem de utilidades e de
produtos e outros”, informa Leandro Hellmann,
sócio-proprietário da empresa.
Segundo ele, a empresa preza por inovações e o

desenvolvimento de processos. “Buscamos superar
desafios e nos preparamos para o futuro porque
contamos com profissionais e recursos tecnológicos
que nos permitem antever os cenários, diversificar
projetos, melhorar serviços e tornar nosso negócio
cada vez mais sustentável”, destaca.
Neste quesito, a LL Manutenção Industrial
busca aprimorar seus serviços. “Somos referência
na parte técnica que atua com o sistema de amônia.
Levamos nossos conhecimentos aos parceiros para
João Livi/OPE

Leandro Hellmann é sócio-proprietário da LL Manutenção Industrial

manter os ambientes necessários na temperatura
ideal, como, por exemplo, em câmaras frias.
Mas não fizemos apenas a manutenção, também
realizamos a montagem e a instalação de todo o
sistema e equipamentos”, expõe.
Outra especialidade da LL Manutenção Industrial é sua atuação na montagem de utilidades.
“Temos equipe preparada para instalar linha de
vapor, de ar comprimido e linha de água industrial (para reaproveitamento das águas). Todas
as empresas que estão trabalhando dentro da
tecnologia Indústria 4.0 precisam de prestadores
de serviços que contem com a documentação
necessária para trabalhar. E nossa empresa está
apta para isso”, enfatiza.
No conceito de serviços, Leandro cita os
serviços prestados pela sua empresa: “Fazemos a
montagem e instalação de equipamentos, instalações de utilidades, instalações de linhas assépticas;
contamos com soldas Tig Injetada, Mig e Eletrodo.
Utilizamos o sistema de endoscopia, pelo qual é
possível ter acesso remoto a tubulações, equipamentos e acessórios, onde as condições de entrada
são extremamente limitadas. Movimentamos estruturas com equipamentos motorizados ou não,
usados para movimentar cargas intermitentes,
em percurso variáveis com superfícies e espaços
apropriados. E realizamos isolamento térmico
de tanques, caldeiras e tubulações, com projetos,
apontando os principais critérios de perda de carga
térmica do equipamento”, menciona.
A LL Manutenção Industrial é uma empresa
que está no mercado de prestação de serviços há
mais de dez anos. “Em nossos serviços projetamos,
fabricamos e comercializamos equipamentos destinados à escala industrial de todo o Brasil e podemos
dizer, com orgulho, que servimos a muitas outras
indústrias instaladas na região e até em outros
Estados. Nossa missão é desenvolver e produzir
soluções inovadoras para as indústrias, com o
compromisso pela sustentabilidade e respeito ao
meio ambiente”, destaca Leandro.

“

Temos equipe
preparada para
instalar linha de vapor,
de ar comprimido
e linha de água
industrial
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Construção civil
SE BENEFICIA COM A NOVA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

“

Novas tecnologias estão modernizando os canteiros de obras,
proporcionando mais rapidez, agilidade e qualidade na execução
de qualquer tipo de construção

E

stamos vivenciando a “4ª Revolução
Industrial”, isto é, o desenvolvimento
de tecnologias que abrangem desde
a automação industrial, inteligência artificial,
Internet das Coisas e computação em nuvem,
tudo isso em benefício da produtividade. “Assim como na indústria, a construção civil busca
aumentar a competitividade, a produtividade e
reduzir os custos, utilizando-se de tecnologias
digitais, como, por exemplo, a Plataforma BIM
(Building Information Modeling) e a utilização
de novos materiais na construção civil”, relata o
engenheiro civil Lucas Carpenedo Rheinheimer.
Segundo o profissional, a construção civil
está abraçando as novas tecnologias, buscando
informações precisas de quantitativos, cronogramas físico-financeiros detalhados, possibilitando um acompanhamento real do andamento
da construção, diminuindo falhas e elevando a
competitividade no mercado de trabalho. “Mas
um grande avanço deu-se na automação nos
canteiros de obras e no surgimento de novos

processos, materiais e tecnologias da construção,
o que elevou a produtividade, otimizando-se a
mão de obra necessária”, pontua, complementando: “A construção civil está se aproveitando
da utilização de novas tecnologias para otimizar
os processos construtivos, reduzir erros e falhas,
aumentar a produtividade e, consequentemente,
a competitividade no mercado de trabalho,
eliminando desperdícios e, portanto, reduzindo
custos, possibilitando novos investimentos”.
A presença de novas tecnologias, seja na engenharia, arquitetura ou nos canteiros de obras,
tem aumentado a produtividade e o controle
de qualidade nos serviços. “Técnicas como a
automação vieram para reduzir custos e prazos
de execução, mas, ainda assim, proporcionando
obras com qualidade maior”, enfatiza.

Tecnologia no
canteiro de obras

Um dos contextos mais importantes com a
vinda de novas tecnologias, na opinião
do engenheiro, é a gestão de obras. “Em
obras industriais e comerciais, onde se
tem elevados orçamentos para implantação e prazos enxutos de execução, um
ótimo planejamento físico-financeiro
é imprescindível em favor de atingir
prazos e orçamentos pré-estabelecidos. No entanto, de maneira geral,
em qualquer tipo e tamanho de obra
é aconselhado ter uma boa gestão de
obras, onde cada etapa seja detalhada
em um planejamento claro e realístico
para que tudo saia de acordo com o
projeto original.”, pontua.
Ainda neste contexto, segundo
Lucas, se requer a otimização da gestão
para o sucesso dos projetos enquanto
são executados, buscando assegurar
que tudo saia conforme pré-determinado sem renunciar à qualidade, ao
prazo e ao orçamento pré-definido. “A
gestão deve começar antes da obra ser
executada no canteiro, através de um
cronograma físico-financeiro eficiente
e detalhado, com um planejamento
claro e realístico”, diz.

Arquivo pessoal

Lucas Carpenedo
Rheinheimer é
engenheiro civil

Automação nos canteiros
de obras e no surgimento de
novos processos, materiais
e tecnologias da construção,
elevou a produtividade,
otimizando-se a mão de
obra necessária

É PARA
TODAS AS
OBRAS

E não importa o tamanho da
obra para que tais procedimentos sejam utilizados. “Pode-se
beneficiar dos avanços em
todos os tipos de obras, proporcionando custos da construção
reduzidos com uma qualidade
de execução melhor”, informa.
Ainda que tantas conquistas tenham advindo ao setor
da construção civil com a
revolução industrial existem
aspectos a considerar. “Devese ressaltar que as empresas
precisam se atentar a estas
novas tecnologias, implementando-as no seu processo produtivo. Para que isso se torne
possível, há exigência de uma
mão de obra mais qualificada,
portanto, é ideal que as empresas ofereçam treinamentos
de capacitação específicos,
permitindo que seus colaboradores tenham habilidades
necessárias para atender essas
novas tecnologias”, enaltece o
profissional.

