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O Café é receptivo, democrático, sociável.  É saboroso, marcante, uma mistura equilibrada de 
técnica e arte, com grãos para todos os gostos e vontades. Suave, forte ou até mesmo extra-
forte, o Café estimula, dá energia.
 
O Design é sofisticação. É permanente, durável. O Design é arrojado, criativo, complexo em 
sua simplicidade. É propósito, mas também técnica e arte, assim como o Café. Design é em 
essência comunicação.
 
E quando se misturam?
O Café se torna criativo e o Design energia. Café com Energia. Energia com arte. Arte com 
comunicação. Comunicação com propósito. Café com Design.

Café c/ Design. Há sete anos oferecendo soluções em comunicação integrada para 
empresas nacionais e internacionais.

Vai um 
Café com 
Design aí?



Quem
é quem?

Formado na UFMG em Comunicação Social (Publicidade e 
Propaganda) com ênfase em Artes Visuais e especialização 
em Marketing na FGV. Foi Diretor de Criação da Ten 
Comunicação no período de 2009 e 2010 e Diretor de 
Criação da Ad Salles Propaganda (SP) em 2008. Principais 
clientes atendidos: FSFX, Usisaúde, Usiminas, Oi MG, 
Chevrolet, Cenibra, Unipac, Topac, Syngenta, Prefeitura de 
Ipatinga, Prefeitura de Caratinga, Câmara Municipal de
Ipatinga, Emex, Aspen.

Graduado em Design Gráfico pela UNIVALE-Universidade 
Vale do Rio Doce com ênfase em criação editorial e 
multimídia. Formado no ensino médio em Informática 
Industrial pela Escola Técnica JK. Trabalhou por um ano 
na PATTY Publicidades, na área de criação de onde saiu 
para fundar a Café c/ Design em 2003. Possui trabalhos 
publicados no site especializado em artes visuais ZUPI e 
selecionados pelo Museu da Casa Brasileira.

Há 13 anos trabalhando como designer gráfico, sócio fundador 
da Café c/ Design. Grande experiência em mídia externa, 
tendo trabalhando 4 anos no setor. Atende clientes como: 
Mayrink Vieira, Orthoflex, Atende Logística, Instituto Cultural 
Usiminas, CENIBRA, FSFX, Arcelor Mittal, entre outros.

André Vieira

Neilor Mateus Condé

Herique Assis Campos

Diretor de Planejamento

Sócio-Diretor

Sócio-Diretor



Reuber Sales 
Jornalista

Graduado em Comunicação Social (Produção Editorial) 
pelo UNI-BH; Pós-Graduado em Mídia Eletrônica: Rádio 
e TV, também pelo UNI-BH. Trabalhos prestados para 
Emdimnal, Holy Design, Objetiva Produções, Mais 
Promo, entre outros. Experiência em desenvolvimento 
de embalagens, rótulos, projetos de identidade visual, 
editoriais, promocionais e PDV.

Felipe Araújo

montagem de protótipos e avaliação de orçamentos e 
projetos especiais.

Edson Vander

Graduada em Administração pelo Unileste/MG. Atuante 

Iriana Araújo
Administrativo Financeiro

fechamento de arquivos e diagramação.

Isaías Campos
Arte-Finalista

Jornalista graduado em Comunicação Social pela PUC-MG, Belo 
Horizonte.
 
Atuou como repórter e redator nos jornais Diário do Aço, em 
Ipatinga, A Gazeta e TV Educativa, no Espírito Santo, Rádio 
Guarani, TV Alterosa e jornal Estado de Minas, em Belo Horizon-
te; correspondente no Vale do Aço da revista Isto É e dos jornais 
Hoje em Dia e Estado de Minas.

Acumula também experiência em Comunicação Corporativa, 
tendo atuado como repórter e editor de veículos internos da 
Usiminas, Usiminas Mecânica, Fundação São Francisco Xavier, 
Usipa, Clube Náutico Alvorada e Aperam South América.
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Garcia Supermercados ROH Móveis Líder Gás Premialy Padaria e Lancheria Sarah Shoes

Marieta Salgados Thema Projetos Restaurante Pecado da Carne Escola Criar e Aprender Cheer Estética e Beleza

Days Moda Feminina Produtos Donana Estúdio Grão Fotografia Obedes Topografia Drogaria Itacolomi

Indumep Indústria Mecânica Dinâmica Rural Clube Green Park Futurotec Software Livre Saf Minas Assistência Familiar

Usileste Indústria Mecânica Lisura Moda Feminina Aredes Moda Feminina Pró-Churrasco Arcon Climatização

Lara Melo Moda Infantil Drogaria Farma Fácil Pressel Segurança Annel Distribuidora Doce Mania Vale



INDÚSTRIA  MECÂNICA

Tressé Calçados Bema Indústria Mecânica Cercal Distribuidora Brasmel Brüder Cervejaria Artesanal

Park Moda Feminina HTS Group HD Truck Service Pesquisa de Clima Arcelor Mittal Laticínios Sensação

Ipanema Sorvetes Faceme Industrial LocMáquinas Escola Infantil Reino da Infância MBM Advogados

Drogaria Ágape Massas Donadelli Fino Corpo Moda Fitness Predent Higiene Pessoal Di Vitro Objetos de Decoração

Recal Indústria Mecânica Mirra Cosméticos Opção Produções Buffet Garota de Ipanema E-Varejo Consultoria em Varejo

Que Filé Alimentos Meu Leão Calçados Infantis McCook Alimentos Busscar Locação de Equipamentos Delizatezza Moda Gestante



Leite em pó, leite de coco e açúcar

LEITE NINHO

CHAPÉU DE NAPOLEÃOLeite condensado, coco e chocolate

BOMBOM DE CASTANHAChocolate com leite condensado e castanha

Leite condensado e limão

LIMÃOZINHO

Leite condensado e coco

BEIJINHO

BRIGADEIROLeite condensado com chocolate CAJUZINHO
Leite, ovo, açúcar, chocolate e amendoim

CAJUZINHO

DOIS AMORESLeite condensado com chocolate

Chocolate branco com chocolate preto e castanha caramelada

QUADRADO CROCANTE

OURIÇO
Leite condensado, amendoim e coco

OLHO DE SOGRALeite condensado, coco e ameixa

CROCANTE C/ BRIGADEIRO BRANCOChocolate crocante com brigadeiro branco Chocolate crocante com brigadeiro preto

CROCANTE C/ BRIGADEIRO PRETO

CESTINHA DE MARACUJÁChocolate e mousse de maracujá

PRESTÍGIO PRETOLeite em pó, coco e chocolate em pó
PRESTÍGIO BRANCOChocolate branco, coco e chocolate preto

PRESTÍGIO BRANCO

MORANGUINHOLeite condensado e coco

TRUFA DE AMEIXA AO VINHO
Chocolate, brigadeiro branco 
com ameixa ao vinho

TRUFA DE AMARULA
Leite condensado, 
amarula e chocolate

BOMBOM DE CAJÚ 
BRANCO
Chocolate branco 
e amendoim

BOMBOM DE ABACAXI
Abacaxi com 
chocolate

BOMBOM DE BANANA
Chocolate, 
brigadeiro branco 
e banana passas

TRUFA DE MARACUJÁ
Chocolate preto, 
chocolate branco e 
maracujá

TRUFA DE MARACUJÁ

TRUFA DE CACAU
Chocolate preto com 
brigadeiro e cacau

TRUFA BRANCA
Chocolate branco 
com chocolate preto

TRUFA DE LIMÃO
Chocolate preto, 
chocolate branco 
e limão

Leite condensado, trufa 
de  chocolate com coco

TRUFA DE PRESTÍGIO

BOMBOM DE COCO
Chocolate, leite 
condensado com 
coco e ameixa

BOMBOM DE CEREJA
Chocolate, brigadeiro 
branco e cereja

BOMBOM DE CEREJA

BOMBOM DE UVA
Chocolate, brigadeiro 
branco e uva

Damasco, leite 
condensado e nozes

BOMBOM DE DAMASCOBOMBOM DE AMENDOIM
Chocolate, leite 
condensado e amendoim

BOMBOM MESTIÇO
Leite condensado, 
nozes e chocolate









SHOPPING DO VALE DO AÇO
IPATINGA MG

CALÇADOS E ACESSÓRIOS INFANTIS

3822 2233
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CUIDADOS E PREVENÇÃO CONTRA
ACIDENTES POR PERFUROCORTANTES

Pequenos acidentes podem CAUSAR grandes estragos

Segundo a Resolução nº 358/2005 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente), são seringas, agulhas, escalpes, ampolas, vidros de um modo em 

geral ou qualquer material pontiagudo que contenha fi os de corte capazes de 

causar perfurações.

O que são materiais 
perfurocortantes?

A cada cinco anos, 85% dos dentistas têm pelo 
menos uma exposição percutânea.

Atenção!

Dicas ao manusear
materiais perfurocortantes

• Tenha a máxima atenção durante a 

realização dos procedimentos;

• o colaborador que utilizar objetos 

perfurocortantes deverá ser respon-

sável pelo seu descarte (Portaria n.º 

37 - 06.12.2002 do Ministério do 

Trabalho e Emprego);

• utilize responsavelmente os EPIs 

para sua proteção e do seu paciente;

• jamais utilize os dedos como an-

teparo durante a realização de pro-

cedimentos que envolvam materiais 

perfurocortantes;

• as agulhas não devem ser reenca-

padas, entortadas, quebradas ou re-

tiradas da seringa com as mãos;

• retire a lâmina do cabo do bisturi, 

com auxílio de uma pinça hemostáti-

ca, e despreze-a imediatamente;

• despreze todo o material perfuro-

cortante em recipientes resistentes 

à perfuração e com tampa, mesmo 

que esterilizado;

• em casos de procedimentos cirúr-

gicos, reserve antecipadamente ins-

trumentais em vasilhas adequadas;

• use luvas de borracha ao lavar ins-

trumentos;

• verifi que, após procedimentos ci-

rúrgicos, a presença de materiais 

perfurocortantes esquecidos em to-

alhas e panos de campo, evitando 

causar acidentes em seus colegas de 

trabalho;

Em geral, as agulhas com lúmen são responsáveis 
por 56% de todos acidentes com perfurocortantes.

Atenção!

Quais perfurocortantes são mais
comuns nos acidentes percutâneos?

Embora muitos tipos de perfurocortantes possam causar acidentes percu-

tâneos, estudos científi cos indicam que seis dispositivos são responsáveis por 

aproximadamente 80% de todos os acidentes. São eles:

• Seringas descartáveis/agulhas hipodérmicas (30%);

• agulhas de sutura (20%);

• escalpes (12%);

• lâminas de bisturi (8%);

• estiletes de cateteres intravenosos (5%);

• agulhas para coleta de sangue (3%).

• os recipientes específi cos para descarte 
de materiais não devem ser preenchidos 
acima do limite de 2/3 de sua capacida-
de total e devem ser colocados sempre 
próximos ao local onde é realizado o pro-
cedimento;

• use instrumentos, ao invés dos dedos, para segurar 
agulhas, retrair tecidos, montar e desmontar pinças ci-
rúrgicas e lâminas de bisturi;

• anuncie verbalmente ao deslocar-
-se conduzindo materiais perfurocor-
tantes;

• evite passar instrumentos perfuro-
cortantes de mão em mão. Para isso, 
utilize uma bandeja apropriada.
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Tendência: A prática é avaliada em relação ao potencial de crescimento 

(piora) das situações. As notas variam de 1 a 3, onde a tendência em 1 

é Baixa, em 2 é Média e em 3 é Alta.

Impacto: A prática é avaliada quanto ao seu impacto positivo e a 

extensão deste impacto na imagem institucional, na qualidade do 

serviço, na humanização do atendimento, na racionalização de recursos, 

no cumprimento dos compromissos firm
ados, dentre outros. As notas 

variam de 1 a 3, onde o impacto em 1 é Baixo, em 2 é Médio e em 3 

é Alto.

Benchmarking: Avalia a prática quanto à facilidade com que ela pode 

ser replicada e quanto a sua aplicabilidade em outras unidades. As notas 

variam de 1 a 5, onde 1 é Baixo, 3 é Médio e 5 é Alto. O benchmarking 

é um dos grandes objetivos deste programa, por isso a escala de 

pontuação é diferenciada.

Total: O total é a soma das notas atribuídas ao GUTIB.

A classificação das práticas é feita com base no somatório da pontuação 

do GUTIB (do participante e dos integrantes do Comitê de Avaliação 

Externo composto por 3 pessoas), sendo:

Fluxo de avaliação

Publicação das Práticas

•	Todas as práticas inscritas serão disponibilizadas no Portal do Programa 

Práticas que Transformam, na Intranet da FSFX / Institucional.

•	As práticas vencedoras de cada segmento e trim
estre irão compor um 

Caderno de Melhores Práticas, que terá divulgação interna e externa.

Outras informações pelos ramais 9057/9052, pela 

página principal da intranet da FSFX ou com seu gestor.

(1) O Comitê Externo será formado por convidados, preferencialmente profissio
nais do segmento, 

de instituições regionais.

(2) Neste programa, entende-se como discrepância significativa o desvio padrão maior ou igual a 3. 

(3) O Comitê Interno será formado por colaboradores da Usisaúde e FSFX indicados pela Diretoria 

Executiva.

Pontuação (Somatório)  

Classificação

Maior ou igual a 48

A – Melhores práticas

Menor ou igual a 47

B – Boas práticas

Ideias, dúvidas e reclamações

C - Desclassificadas

1ª Etapa Avaliação pelo Comitê Externo (Pré-Seleção)

•	Avaliação de todas as práticas inscritas seguindo os critérios do GUTIB 

e análise do contéudo registrado no formulário de inscrição, por um 

Comitê Externo(1) , que será composto por 3 pessoas.

•	Discrepâncias significativas(2
) entre as pontuações atribuídas à mesma 

prática, pelos avaliadores e participantes, terão decisão final tomada pelo 

Comitê Interno.

2ª Etapa Definição do ganhador do trim
estre pelo Comitê Interno

•	A Coordenação do Programa calcula a pontuação total do GUTIB (do 

inscrito e dos integrantes do Comitê Externo).

•	A coordenação encaminha ao Comitê Interno(3) até 3 práticas mais 

pontuadas de cada segmento para definição do ganhador do trim
estre.

•	Os ganhadores do trimestre apresentarão suas práticas durante as 

Oficinas de Líderes.

3ª Etapa Definição do ganhador do ano pelo Comitê Interno

•	O Comitê Interno irá analisar as práticas ganhadoras de cada trim
estre, 

por segmento, e definirá o ganhador do ano. Este ganhador receberá em 

definitivo o troféu do Ciclo e a premiação.
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Tendência: A prática é avaliada em relação ao potencial de crescimento 

(piora) das situações. As notas variam de 1 a 3, onde a tendência em 1 

é Baixa, em 2 é Média e em 3 é Alta.

Impacto: A prática é avaliada quanto ao seu impacto positivo e a 

extensão deste impacto na imagem institucional, na qualidade do 

serviço, na humanização do atendimento, na racionalização de recursos, 

no cumprimento dos compromissos firmados, dentre outros. As notas 

variam de 1 a 3, onde o impacto em 1 é Baixo, em 2 é Médio e em 3 

é Alto.

Benchmarking: Avalia a prática quanto à facilidade com que ela pode 

ser replicada e quanto a sua aplicabilidade em outras unidades. As notas 

variam de 1 a 5, onde 1 é Baixo, 3 é Médio e 5 é Alto. O benchmarking 

é um dos grandes objetivos deste programa, por isso a escala de 

pontuação é diferenciada.

Total: O total é a soma das notas atribuídas ao GUTIB.

A classificação das práticas é feita com base no somatório da pontuação 

do GUTIB (do participante e dos integrantes do Comitê de Avaliação 

Externo composto por 3 pessoas), sendo:

Fluxo de avaliação

Publicação das Práticas

•	Todas as práticas inscritas serão disponibilizadas no Portal do Programa 

Práticas que Transformam, na Intranet da FSFX / Institucional.

•	As práticas vencedoras de cada segmento e trimestre irão compor um 

Caderno de Melhores Práticas, que terá divulgação interna e externa.

Outras informações pelos ramais 9057/9052, pela 

página principal da intranet da FSFX ou com seu gestor.

(1) O Comitê Externo será formado por convidados, preferencialmente profissionais do segmento, 

de instituições regionais.

(2) Neste programa, entende-se como discrepância significativa o desvio padrão maior ou igual a 3. 

(3) O Comitê Interno será formado por colaboradores da Usisaúde e FSFX indicados pela Diretoria 

Executiva.

Pontuação (Somatório)  
Classificação

Maior ou igual a 48

A – Melhores práticas

Menor ou igual a 47

B – Boas práticas

Ideias, dúvidas e reclamações
C - Desclassificadas

1ª Etapa Avaliação pelo Comitê Externo (Pré-Seleção)

•	Avaliação de todas as práticas inscritas seguindo os critérios do GUTIB 

e análise do contéudo registrado no formulário de inscrição, por um 

Comitê Externo(1), que será composto por 3 pessoas.

•	Discrepâncias significativas(2) entre as pontuações atribuídas à mesma 

prática, pelos avaliadores e participantes, terão decisão final tomada pelo 

Comitê Interno.

2ª Etapa Definição do ganhador do trimestre pelo Comitê Interno

•	A Coordenação do Programa calcula a pontuação total do GUTIB (do 

inscrito e dos integrantes do Comitê Externo).

•	A coordenação encaminha ao Comitê Interno(3) até 3 práticas mais 

pontuadas de cada segmento para definição do ganhador do trimestre.

•	Os ganhadores do trimestre apresentarão suas práticas durante as 

Oficinas de Líderes.

3ª Etapa Definição do ganhador do ano pelo Comitê Interno

•	O Comitê Interno irá analisar as práticas ganhadoras de cada trimestre, 

por segmento, e definirá o ganhador do ano. Este ganhador receberá em 

definitivo o troféu do Ciclo e a premiação.
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melhorar nosso ambiente de trabalho e a 

satisfação dos nossos clientes, suas práticas 
podem ser premiadas. Participe!

Além de transformar nossas rotinas, 
melhorar nosso ambiente de trabalho e a 

Tendência: A prática é avaliada em relação ao potencial de crescimento 
(piora) das situações. As notas variam de 1 a 3, onde a tendência em 1 
é Baixa, em 2 é Média e em 3 é Alta.

Impacto: A prática é avaliada quanto ao seu impacto positivo e a 
extensão deste impacto na imagem institucional, na qualidade do 
serviço, na humanização do atendimento, na racionalização de recursos, 
no cumprimento dos compromissos firmados, dentre outros. As notas 
variam de 1 a 3, onde o impacto em 1 é Baixo, em 2 é Médio e em 3 
é Alto.

Benchmarking: Avalia a prática quanto à facilidade com que ela pode 
ser replicada e quanto a sua aplicabilidade em outras unidades. As notas 
variam de 1 a 5, onde 1 é Baixo, 3 é Médio e 5 é Alto. O benchmarking 
é um dos grandes objetivos deste programa, por isso a escala de 
pontuação é diferenciada.

Total: O total é a soma das notas atribuídas ao GUTIB.

A classificação das práticas é feita com base no somatório da pontuação 
do GUTIB (do participante e dos integrantes do Comitê de Avaliação 
Externo composto por 3 pessoas), sendo:

Fluxo de avaliação

Publicação das Práticas

•	Todas as práticas inscritas serão disponibilizadas no Portal do Programa 
Práticas que Transformam, na Intranet da FSFX / Institucional.

•	As práticas vencedoras de cada segmento e trimestre irão compor um 
Caderno de Melhores Práticas, que terá divulgação interna e externa.

Outras informações pelos ramais 9057/9052, pela 
página principal da intranet da FSFX ou com seu gestor.

(1) O Comitê Externo será formado por convidados, preferencialmente profissionais do segmento, 
de instituições regionais.
(2) Neste programa, entende-se como discrepância significativa o desvio padrão maior ou igual a 3. 
(3) O Comitê Interno será formado por colaboradores da Usisaúde e FSFX indicados pela Diretoria 
Executiva.
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Menor ou igual a 47 B – Boas práticas
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•	Os ganhadores do trimestre apresentarão suas práticas durante as 
Oficinas de Líderes.

3ª Etapa Definição do ganhador do ano pelo Comitê Interno

•	O Comitê Interno irá analisar as práticas ganhadoras de cada trimestre, 
por segmento, e definirá o ganhador do ano. Este ganhador receberá em 
definitivo o troféu do Ciclo e a premiação.
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UFMG Universidade Federal de Minas Gerais

Beatriz s. C. de Brito (CiênCias do estado) 

ian rocha Fernandes (enGenharia de Minas) 

izabella o. B.  de Carvalho (direito)

lais viana silveira (Fisioterapia)

leonardo Zinato pereira (enGenharia Civil)

lucas silva Gonçalves (enGenharia elétriCa)

luis Felipe valdares neves (CiênCias BiolóGiCas)

luiza Maria de souza lima schiavini (Medicina)

Matheus de araújo a. viudes (BioMediCina)

Matheus de Mello Cruz (enGenharia aeroespeCial) 

UFOP Universidade Federal de oUro preto

anderson da s. Gomes (CiênCia e teCnoloGia) 

Beatriz s. C. de Brito (letras)

ian  rocha Fernandes (enGenharia de Minas)

ian r. Fernandes (enGenharia GeolóGiCa)

João pedro s. M.  Fonseca (enGenharia aMBiental)

leonardo Zinato pereira (enGenharia Civil)

lucas s. Gonçalves (enGenharia elétriCa) 1° lugar

Manuel Felipe otero F. Bornacki (enGenharia de prodUção)

Manuel Felipe otero F. Bornacki (enGenharia de Minas)

Mariana Gonzaga lopes (letras)

UFV Universidade Federal de viçosa

Cibely Martins vieira (direito) 

larissa sousa Campos (QUíMiCa)

leonardo Zinato pereira (enGenharia Civil)

luís Felipe v.  neves (CiênCias BiolóGiCas) - pases

lucas s. Gonçalves (enGenharia QUíMiCa) - pases

Manoel Felipe o. F. Bornaki (enGenharia de prodUção) 

Matheus de araújo a. viudes (BioQUíMiCa) pases

Matheus r. de oliveira (enGenharia MeCâniCa) - pases 

thales José G. Corso (enGenharia Civil) pases

thalisson  M. travenzoli (enGenharia elétriCa)

Com mais de 4 décadas de tradição,

o MAYRINK é um espaço de educação 

com eficiência comprovada. 

Colecionando conquistas, dentre elas, 

o 1º lugar do Leste Mineiro no ENEM, 

está  entre as 20 melhores escolas 

de Minas Gerais. Obteve, em 2011,  

78% de aprovações em universidades 

federais, mostrando, na prática, uma  

metodologia de ensino diferenciada, 

promotora de bons resultados.

UFJF Universidade Federal de JUiZ de Fora

Cibely Martins vieira (direito)

izabella o. B. de Carvalho (direito)

Unidade I

Av. Japão, 601 - Cariru

Ipatinga - MG - 3825 1634

Unidade II

Rua Graciliano Ramos, 552 - Cidade Nobre

Ipatinga - MG - 3826 1955

Luiza Maria de S. Lima Schiavini 

Medicina: UFMG - UFF - UNIRIO

CONHECIMENTO

COM QUALIDADE

FORMANDO

VENCEDORES.

Luiza Maria de S. Lima Schiavini 

Medicina: UFMG - UFF - UNIRIO

CONHECIMENTO

COM QUALIDADE

FORMANDO

VENCEDORES.

aFa aCadeMia da Força aérea - sp

João vitor Marques (aviador)

ceFeT Centro Federal de edUCação teCnolóGiCa de MG

Gustavo alves vasconcelos (enGenharia da CoMpUtação)

FacULdadeS PiTÁGORaS

Gabriela arruda silva (psiColoGia)

FadiPa FaCUldade de direito de ipatinGa

andré alves Correa (direito)

Filipe M. de M. Bonfi m (direito)

Gabriela B. M. almeida (direito)

Guilherme h. l.rocha (direito)

amanda da Castro arantes (direito)

FUMec Universidade FUMeC - aeroClUBe J. de Fora

Gustavo Mateus Carolino (aviação Civil)

iFc institUto Federal de edUCação CiênCia e teCnoloGia Catarinense

luis Fernando F. Clarke (sisteMas de inForMação)

iFeS institUto Federal de edUCação CiênCia e teCnoloGia do espírito santo

nathália F. de o. Miranda (sisteMas de inForMação)

iFMG institUto Federal de Minas Gerais

luciano M. taniguchi (aGronoMia)

iFnMG institUto Federal do norte de Minas Gerais

anna paula C. Gomes (adMinistração)

iFRJ institUto Federal de edUCação CiênCia e teCnoloGia do rio de Janeiro

Barbara Juliane t. Gonçalves (terapia oCUpaCional)

iFRGS institUto Federal do rio Grande do sUl

diogo Quaresma dos santos (aGroneGóCio) 
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PUc pontiFíCia Universidade CatóliCa

isabela C. a. policarpo (eConoMia)

Caroline tofaneli tótola (direito)

UeMG Universidade estadUal de Minas Gerais

ellen s. duarte (enGenharia Civil)

UFLa Universidade Federal de lavras

izabella o. B. de Carvalho (adMinistração pÚBliCa)

larissa souza Campos (QUíMiCa) 

luiz Felipe valadares neves (CiênCias BiolóGiCas) 3° lugar – pas

UFF Universidade Federal FlUMinense

augusto lopes araújo (Medicina)

Felipe alcântara (enGenharia MeCãniCa)

leticia drumond Marques (odontoloGia)

luiza Maria de souza lima schiavini (Medicina )

thales José G. Corso (enGenharia Civil)

UniFaL Universidade Federal de alFenas

augusto lopes araújo (enFerMaGeM)

ivy Maria de o. Chagas (enFerMaGeM)

UniFei Universidade Federal de itaJUBÁ

Bruno araújo pereira (enGenharia Civil)

Felipe alcântara  soares (enGenharia MeCâniCa)

João pedro s.M. Fonseca (enGenharia aMBiental )

João pedro s.M. Fonseca (enGenharia da MoBilidade) 

Matheus rocha de oliveira (enGenharia MeCâniCa) 5º lugar 

Matheus rocha de oliveira (enGenharia MeCãniCa aeronÁUtiCa)

rafael Martins t. ervilha (enGenharia de Controle  e aUtoMação)

rafael Martins t. ervilha (enGenharia MeCãniCa)

thales José G. Corso (enGenharia Civil)

UniFeSP Universidade Federal de são paUlo

augusto lopes araújo (Fisioterapia)

UniLeSTe MG Centro UniversitÁrio do leste de MG

Caroline tofaneli tótola (direito)

Gabriela Bárbara M. almeida (direito)

Genikele p. santana (enGenharia Civil)

Gustavo de oliveira Grillo (enGenharia MetalÚrGiCa)

igor paiva (enGenharia MetalÚrGiCa)

Júlia de v. Quaresma (arQUitetUra)

lorena dornelas t. rosa (adMinistração)

Milena Campos (enGenharia de prodUção)

rafael Martins ervilha (enGenharia elétriCa)

thiago Fonseca M. Murta (enGenharia MeCãniCa)

UniPac Universidade presidente antÔnio Carlos

Gabriela  Gonçalves avelino (BioMediCina)

natália M. Martins (FarMÁCia)

UniPaMPa Universidade Federal do paMpa

leonardo luíz r. saavedra (Mineração)
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Mabelly andrade Correa (CiênCia e teCnoloGia)

Marcelo Queiroz (CiênCia e teCnoloGia)

UniRiO Universidade Federal do r.de Janeiro

luiza Maria de souza lima schiavini (Medicina)

UniVaÇO União edUCaCional do vale do aço

ana Carolina Costa torres (Medicina)

anna paula C.Gomes (Medicina)

Fernanda v. soares (Medicina)

UFMT Universidade Federal do Mato Grosso

rebeca Moreno (direito)

UFMS Universidade Federal do Mato Grosso do sUl

igor delfi no dos santos (CoMUniCação soCial)

UFPR Universidade Federal do paranÁ

Fernanda Morais Barony (MediCina veterinÁria)

João pedro s. M .Fonseca (enGenharia aMBiental)

UFRG/FURG Universidade Federal do rio Grande

Matheus rocha de oliveira (enGenharia MeCâniCa)

thales José G. Corso (enGenharia Civil)

UFSJ Universidade Federal de são João del rei

diego s. de o. siqueira (enGenharia de aliMentos)

lorena dias M. dos santos (BioQUíMiCa)

Matheus de a. a. viudes (BioQUíMiCa)

thalisson  M. travenzoli (enGenharia elétriCa)

UFVJM Univ. Federal dos vales JeQUitinhonha e MUCUri 

Bernardo lana Costa (CiênCia e teCnoloGia)

hugo henrique s. Ferreira (CiênCia e teCnoloGia)

lorena dias M. dos santos (ZooteCnia)

UFScaR Universidade Federal de são Carlos

João vitor Marques (QUíMiCa) 3º lugar

UFRJ Universidade Federal do rio de Janeiro

Cibely Martins vieira (direito)

Gabriela Bárbara M. almeida (direito)

Mabelly andrade  Correa (edUCação FísiCa)

Matheus de a. a. viudes (BioFísiCa)

Michele Mendes reis (FarMÁCia)

verônica Cordeiro M. Carvalho (FarMÁCia)

UFSc Universidade Federal de santa Catarina

Matheus rocha de oliveira (enGenharia de C. e aUtoMação)

UFeS Universidade Federal do espírito santo

Julia piedade terra (MediCina veterinÁria)

lorena dias M. dos santos (MediCina veterinÁria)

PARA VENCER É PRECISO CONHECER.

LISTA DE APROVADOS DO VESTIBULAR 2011
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thiago Fonseca M. Murta (enGenharia MeCãniCa)

UniPac Universidade presidente antÔnio Carlos

Gabriela  Gonçalves avelino (BioMediCina)

natália M. Martins (FarMÁCia)

UniPaMPa Universidade Federal do paMpa

leonardo luíz r. saavedra (Mineração)
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Mabelly andrade Correa (CiênCia e teCnoloGia)

Marcelo Queiroz (CiênCia e teCnoloGia)

UniRiO Universidade Federal do r.de Janeiro

luiza Maria de souza lima schiavini (Medicina)

UniVaÇO União edUCaCional do vale do aço

ana Carolina Costa torres (Medicina)

anna paula C.Gomes (Medicina)

Fernanda v. soares (Medicina)

UFMT Universidade Federal do Mato Grosso

rebeca Moreno (direito)

UFMS Universidade Federal do Mato Grosso do sUl

igor delfi no dos santos (CoMUniCação soCial)

UFPR Universidade Federal do paranÁ

Fernanda Morais Barony (MediCina veterinÁria)

João pedro s. M .Fonseca (enGenharia aMBiental)

UFRG/FURG Universidade Federal do rio Grande

Matheus rocha de oliveira (enGenharia MeCâniCa)

thales José G. Corso (enGenharia Civil)

UFSJ Universidade Federal de são João del rei

diego s. de o. siqueira (enGenharia de aliMentos)

lorena dias M. dos santos (BioQUíMiCa)

Matheus de a. a. viudes (BioQUíMiCa)

thalisson  M. travenzoli (enGenharia elétriCa)

UFVJM Univ. Federal dos vales JeQUitinhonha e MUCUri 

Bernardo lana Costa (CiênCia e teCnoloGia)

hugo henrique s. Ferreira (CiênCia e teCnoloGia)

lorena dias M. dos santos (ZooteCnia)

UFScaR Universidade Federal de são Carlos

João vitor Marques (QUíMiCa) 3º lugar

UFRJ Universidade Federal do rio de Janeiro

Cibely Martins vieira (direito)

Gabriela Bárbara M. almeida (direito)

Mabelly andrade  Correa (edUCação FísiCa)

Matheus de a. a. viudes (BioFísiCa)

Michele Mendes reis (FarMÁCia)

verônica Cordeiro M. Carvalho (FarMÁCia)

UFSc Universidade Federal de santa Catarina

Matheus rocha de oliveira (enGenharia de C. e aUtoMação)

UFeS Universidade Federal do espírito santo

Julia piedade terra (MediCina veterinÁria)

lorena dias M. dos santos (MediCina veterinÁria)
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aFa aCadeMia da Força aérea - sp
João vitor Marques (aviador)

ceFeT Centro Federal de edUCação teCnolóGiCa de MG
Gustavo alves vasconcelos (enGenharia da CoMpUtação)

FacULdadeS PiTÁGORaS
Gabriela arruda silva (psiColoGia)

FadiPa FaCUldade de direito de ipatinGa
andré alves Correa (direito)
Filipe M. de M. Bonfi m (direito)
Gabriela B. M. almeida (direito)
Guilherme h. l.rocha (direito)
amanda da Castro arantes (direito)

FUMec Universidade FUMeC - aeroClUBe J. de Fora
Gustavo Mateus Carolino (aviação Civil)

iFc institUto Federal de edUCação CiênCia e teCnoloGia Catarinense
luis Fernando F. Clarke (sisteMas de inForMação)

iFeS institUto Federal de edUCação CiênCia e teCnoloGia do espírito santo
nathália F. de o. Miranda (sisteMas de inForMação)

iFMG institUto Federal de Minas Gerais
luciano M. taniguchi (aGronoMia)

iFnMG institUto Federal do norte de Minas Gerais
anna paula C. Gomes (adMinistração)

iFRJ institUto Federal de edUCação CiênCia e teCnoloGia do rio de JaneiroBarbara Juliane t. Gonçalves (terapia oCUpaCional)

iFRGS institUto Federal do rio Grande do sUl
diogo Quaresma dos santos (aGroneGóCio)
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PUc pontiFíCia Universidade CatóliCa
isabela C. a. policarpo (eConoMia)
Caroline tofaneli tótola

UeMG
ellen s. duarte

UFLa
izabella o. B. de Carvalho 
larissa souza Campos 
luiz Felipe valadares neves 
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INSTITUTO CENIBRA
Somando esforços
para transformar

Apoiar a cidadania, promover o bem-estar e 
desenvolvimento social e econômico. Esta é a 
missão do Instituto CENIBRA. O Projeto de 
Parceria com Apicultores possui grande signifi-
cado social, econômico e ambiental, pois cria 
novos postos de trabalho que geram renda 
alternativa para 500 famílias. www.cenibra.com.br
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Apoiar a cidadania, promover o bem-estar e 
desenvolvimento social e econômico. Esta é a 
missão do Instituto CENIBRA. O Projeto Parce-
ria Agrícola desenvolvido com as prefeituras 
e sindicatos de trabalhadores rurais beneficia 
cerca de 300 famílias com geração de renda 
e valorização do homem no campo. www.cenibra.com.br
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INSTITUTO CENIBRA
Somando esforços
para transformar

Apoiar a cidadania, promover o bem-estar e desen-
volvimento social e econômico. Esta é a missão do 
Instituto CENIBRA. O Projeto Mulher de Fibra 
proporciona geração de renda e fortalece a atuação 
das mulheres que desempenham liderança na vida 
familiar e comunitária atuando como canalizadoras 
do desenvolvimento nas comunidades. www.cenibra.com.br
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Promoção divertida
Pecado da Carne

Apresentação de ASAFE BARRETO AZEVEDOda equipe FÊNIX de Uberlândia-MGDIA 23/10 NO SHOPPINGDO VALE 

Compre qualquer combo
da promoção e ganhe um
lindo ioiô*. Com ele você
participa do torneio
e concorre a prêmios.
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A trajetória da Faceme, 
como um tradicional negócio de 
família, comprova que uma em-
presa se solidi ca não somente 
pela excelência na produção e 
políticas administrativas e co- 
merciais. É preciso ter princí-
pios. Como o de contribuir para 
melhorar a qualidade de vida 
das pessoas.

Direta ou indiretamente, a 
empresa tem levado a cabo essa 
 loso a e ajuda  nanceiramente 
instituições de assistência social 
à criança, bem como esteve por 
vários anos como patrocinador 
do esporte e da cultura regional 
de Ipatinga. Mais que respon-
sabilidade social, é uma forma 
de levar algo de bom para a ci-
dade e seus habitantes.

Há vários anos, a Faceme 
tem provido ajuda  nanceira a 
entidades sociais que cuidam 
de crianças na cidade de Ipa-
tinga. A direção da empresa 
entende que a assistência so-
cial é um grati cante dever de 
casa para a cidadania e o pro-
gresso de nosso amanhã. 

Por isso contribui para 
a realização de um intenso 
trabalho educacional e de inte-
gração social com 340 crianças 
especiais no bairro Bela Vista. 
Também ajuda na manutenção 
de creches que atendem 
quase 200 crianças nos bairros 
Canaãzinho e Vila Celeste, 
onde recebem o carinho 
e os cuidados de pessoas 
experientes e dedicadas.

Cultura e esporte são 
atividades extremamente bené-
 cas para a saúde de todos. A 
Faceme sabe disso e adota a 
prática de patrocinar talentos 
e contribuir para o sucesso e a 
alegria de parte da população. 
Presente por anos no kartismo 
mineiro, a Faceme não descarta 
a volta ao esporte. 

Os investimentos, hoje, 
estão direcionados para a área 
da cultura, sob a forma de pa-
trocínio a espetáculos e artistas 
locais. Para a empresa, é uma 
maneira de incentivar o desen-
volvimento cultural de pessoas 
da nossa região e consolidar o 
Vale do Aço como grande pólo 
cultural do interior de Minas 
Gerais.

PARTICIPAÇÃO FÉ NO FUTURO SÓ ALEGRIA

QUALIDADE SOCIAL

Os ares do milagre eco-
nômico brasileiro ainda sopra-
vam no  nal da década de 70 
acalentando sonhos de pros-
peridade país afora. Anos an-
tes, o início das operações 
da grande siderúrgica mineira 
trouxe para Ipatinga milhares 
de bravos homens, que tinham 
na bagagem a fé no trabalho e 
a esperança de uma vida me-
lhor. Entre eles, o metalúrgico 
Antônio Del m Moreira Júnior, 
fundador em 1978, da Fábrica 
de Caldeiraria e Estrutura Me-
tálica, a Faceme.

Menino de Além Paraíba 
(MG), Del m nasceu em 1939 
e cresceu acostumado com o 
progresso em sua cidade natal. 
Luz elétrica, bonde e atividades 
fabris  zeram parte da sua ado-
lescência, quando encontrou 
nas o cinas do Senai o caminho 
para o seu desenvolvimento 
pro ssional e pessoal. Tentou 
trabalhar no Rio de Janeiro e no 
Nordeste, mas foi o emprego na 
Usiminas que lhe deu a segu-
rança de construir sua vida, sua 
família e abrir, mais tarde, seu 
próprio negócio.

De início, era uma máquina 
de solda e outra de corte. “Era 
chefe de o cina na usina, tinha 
conhecimento técnico e sabia 
fazer conta”, lembra Del m. Em 
1973, sentiu que teria maior 
sucesso trabalhando por conta 
própria. “Mas não tinha a menor 
visão empresarial”, contrapõe. 
Durante cinco anos, prestou 
serviços na Comil, Cemetal e 
Viga Caldeiraria. Até que em 
setembro de 1978 conseguiu 
se estabelecer com outros dois 
sócios no bairro Vila Celeste.

Vida de empresa não é fá-
cil, principalmente no Brasil. “Às 
vezes dava tudo certo, às ve-
zes  cava tudo diferente”, conta 
o empresário. “Não sou em-
presário, estou empresário”, cor-
rige bem humorado. As maiores 
di culdades, ele revela, vieram 
da falta de planejamento e, prin-
cipalmente, dos vários pacotes 
econômicos que se sucederam. 
“Era in ação, con sco, um to-
tal desgoverno. Era impossível 
planejar, e sem planejamento o 
resultado é inesperado.

DECÁDA DE OURO COMO TUDO 
COMEÇOU

Em 1993, o último sócio 
se retirou da empresa e Antônio 
Del m encarou mais uma cri-
se, desta vez tendo o apoio do 
 lho Antônio José Moreira, que 
estava na Faceme havia dois 
anos. Com muita persistência, 
a empresa voltou a crescer e, 
em 2001, rompeu os limites 
das ruas Luiza Nascimbene e 
Antônio Boaventura, no Vila Ce-
leste, para se instalar no distrito 
industrial de Santana do Paraí-
so. Instalação provisória, pois a 
área atual no distrito industrial 
de Ipatinga já estava disponível, 
mas a mudança de nitiva só 
ocorreria em 2003.

Nova casa, velhas crises. 
“Quem sobrevive como em-
presário no Brasil, sobrevive em 
qualquer lugar. E eu sobrevivi”, 
comemora Del m. Os proble-
mas mais recentes forçaram 
uma reestruturação administra-
tiva e operacional na Faceme ao 
mesmo tempo em que apon-
taram uma solução que garante 
o crescimento sólido e plane-
jado da empresa: a adoção 
do Sistema de Qualidade ISO 
9001.

Com a produção em alta 
e administração enxuta, Del m 
acompanha as atividades na 
fábrica com olhos de mestre. 
“Tenho que me cuidar para não 
intervir no trabalho dos operá-
rios”, revela o exigente metalúr-
gico, que acompanha o  lho 
na direção da empresa e atua 
muito mais como conselheiro 
que gestor. Hoje colhe os fru-
tos do trabalho e, sobre as di -
culdades, ensina: “A gente não 
pode se arrepender do que faz, 
tem que acreditar sempre”.

ACREDITAR 
SEMPRE

HISTÓRIA

Confraternização Faceme 1982 

São muitos os motivos 
que levam uma empresa a bus-
car a Certi cação de Qualidade 
ISO 9001. A visibilidade aumen-
ta,  elevando também a valoriza-
ção no mercado, a credibilidade 
de produtos e serviços e a ga-
rantia de um trabalho e ciente 
na produção e na gestão dos 
negócios. Além do mais, um 
selo ISO credencia as empresas 
a trabalharem como prestado-
ras de serviços e fornecedoras 
de produtos para os mais exi-
gentes clientes dentro e fora do 
Brasil.

Essa é uma conquista 
que a Faceme alcançou em abril 
de 2007 e coroa um grande es-
forço conjunto dos funcionários 
da fábrica. Tanto dos setores de 

produção como dos setores de 
planejamento e administração. 
“O sistema da qualidade que 
dá certo tem que ser a cara da 
empresa”, explica Pedro Canto, 
consultor de sistemas de quali-
dade. “Independente do cargo 
é o envolvimento dos emprega-
dos que faz o sistema funcio-
nar”, esclarece.

O grande retorno para a 
Faceme é a existência de dados 
con áveis que permitem a me-
lhor gestão da empresa. Em ou-
tras palavras, a um custo menor, 
produz-se mais e melhor, ge-
rando recursos para investir. Só 
para se ter uma idéia, nos últi-
mos 12 meses, tempo em que 
o Sistema de Gestão da Quali-
dade começou a ser implanta-

do, a fábrica ampliou suas ins-
talações, aumentou o número 
de clientes, o mix de produtos e 
serviços e praticamente dobrou 
o número de funcionários. Não 
à toa, Pedro Canto revela que 
que a Faceme é uma empresa 
na qual “dá gosto trabalhar como 
consultor”.

Tanto sucesso na implan-
tação do sistema ISO 9001 não 
veio tão rápido. Há 10 anos, a 
Faceme já adotava a  loso a de 
gestão de qualidade em suas 
atividades. Mas a implantação 
e a certi cação esbarravam em 

TRABALHO SIM, MILAGRE NÃO.

O  CAMINHO DA 
QUALIDADE

QUALIDADE

Conquista da Certi cação ISO 9001:2000 é fruto do envolvimento de 
todos os colaboradores da Faceme. 

uma formatação inadequada 
das normas. “O sistema que se 
queria implantar aqui era o de 
uma empresa de grande porte. 
Nós não alteramos o foco, mas 
adaptamos os processos para 
uma fábrica do tamanho da Fa-
ceme”, explica o consultor, fri-
sando que não houve mudança 
de rota: “apenas simpli camos 
os processos”, resume.

A implantação do sistema 
começou com a gestão de pes-
soal. Primeiro identi cou-se 
as competências de cada um 
dentro da fábrica. Em seguida, 
todos foram capacitados para 
suas funções segundo as nor-
mas da ISO, além de integra-
dos de forma que se permita o 
aprendizado de novas funções. 
Isso gerou uma baixa rotativi-
dade de pessoal, propiciando 
mais segurança e perspectiva 
de crescimento aos emprega-
dos.

A partir daí, os proces-

sos produtivos começaram a 
ser monitorados pelos próprios 
trabalhadores. O controle no 
uso de materiais e matérias pri-
mas, a rigidez com as normas 
de segurança, a  delidade das 
peças fabricadas aos projetos 
encomendados, tudo é re exo 
do comprometimento de todos 
na Faceme com a qualidade  -
nal do trabalho.

Administrativamente, a re-
estruturação do departamento 
comercial, uma seleção apura-
da de fornecedores e, claro, 
um controle de conformidade 
com as normas exigidas pela 
ISO garantem aos gestores a 
tomada de decisões acertadas. 
“Não damos nem meio passo 
no escuro”, traduz Antônio José 
Moreira, diretor da Faceme. Ele 
explica que esses procedimen-
tos permitem à empresa for-
necer aos clientes peças mais 
elaboradas, que são produtos 
de maior valor agregado.

Fica claro que a certi ca-
ção ISO 9001 é um ganho para 
todos os envolvidos no proces-
so. Para as empresas, aumenta 
a capacidade de investimento e 
crescimento; para os clientes, a 
garantia de produtos e serviços 
de qualidade, do cumprimento 
de prazos e de custos competi-
tivos; para os parceiros, a con-
 abilidade de quem faz parte de 
suas atividades; e para os co-
laboradores, mais segurança e 
condições de trabalho, além de 
crescimento pro ssional.

Mas não  ca só nisso. Um 
Sistema de Gestão de Qualidade 
tende a crescer quando bem 
gerido. A e ciência empresarial 
encontra ainda outros cami- 
nhos para expandir atividades 
produtivas em conformidade 
com as tendências do mercado 
mundial. A consolidação da ISO 
9001:2000 culmina também 
com a conquista de outras cer-
ti cações de qualidade.

Caminho este que está 
sendo cumprido pela Faceme, 
que, em pouco tempo, terá 
condições de pleitear outras cer-
ti cações, como a ISO 14001, 
que atesta o respeito ao meio 
ambiente; a OSHAS 18001, 
que garante conformidade com 
a segurança no trabalho e a SA 
8000, que certi ca ações de 
responsabilidade social. “É um 
sistema de gestão intagrada da 
qualidade. Em três ou quatro 
anos, se tudo andar como está 
andando, a Faceme terá plenas 
condições de pleitear essas cer-
ti cações”, encerra Pedro Canto.

 O FUTURO

Uma vez certi cada, a 
Faceme con rmou o 

salto de qualidade dado 
durante a adequação da 
empresa às normas ISO 

9001. 
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serviços e praticamente dobrou 
o número de funcionários. Não 
à toa, Pedro Canto revela que 
que a Faceme é uma empresa 
na qual “dá gosto trabalhar como 
consultor”.

Tanto sucesso na implan-
tação do sistema ISO 9001 não 
veio tão rápido. Há 10 anos, a 
Faceme já adotava a  loso loso  a de  a de 
gestão de qualidade em suas 
atividades. Mas a implantação 
e a certi cação esbarravam em  cação esbarravam em 

O  CAMINHO DA 
QUALIDADE

A busca pela qualidade 

na produção da Faceme 

ganha dois reforços de peso. 

A empresa adquiriu duas novas 

máquinas – uma dobradeira e 

uma máquina de corte – que vão 

facilitar ainda mais a realização 

dos trabalhos na fábrica. Ambas 

têm funcionamento totalmente 

automatizado (CNC) e alta 

precisão, vantagens na redução 

do risco operacional e na 

garantia de conformidade das 

peças com os projetos.

A prensa dobradeira 

hidráulica, adquirida da Unis-

tamp, signi ca um grande 

avanço para a Faceme. Sua 

aquisição põe  m à terceirização 

dos serviços de dobra e garante 

uma diminuição no tempo 

de realização dos serviços, 

redução do custo operacional 

e, principalmente, um maior 

controle na produção. A 

dobradeira tem força máxima de 

300 toneladas e pode receber 

chapas de até 4,05 metros de 

FÁBRICA AMPLIA MAQUINÁRIO

OPERÁRIOS EM ALTA

comprimento.

Já a máquina de corte 

plasma foi adquirida da Oxipira 

e permite cortes com até 3,10 

metros de largura em chapas de 

até 13,5 metros de comprimento 

sobre a mesa. Segundo a 

direção da empresa, a nova 

máquina de corte vai reduzir 

em até três vezes o tempo 

gasto com cortes de chapas na 

fábrica. 

A automação dos serviços 

de corte e dobra na Faceme vai 

re etir em crescimento pro s-

sional para os colaboradores. 

Dois novos operadores serão 

contratados para trabalhar na 

dobradeira. E outros dois rece-

berão treinamento para opera-

rem a máquina de corte. “Como 

vamos reduzir o número de 

funcionários para realizar esses 

trabalhos, eles receberão treina-

mento para serem aproveitados 

em outras funções”, explica 

Marcos Navio. Segundo ele, a 

melhoria da segurança e a ca-

pacitação pro ssional são con-

quistas tão importantes quanto 

o aumento da capacidade pro-

dutiva. “São fatores que com-

provam que a nossa política de 

qualidade é total”.

A automação também vai 

trazer benefícios para a empresa 

em outros setores. Destaque 

para a redução do tempo de 

execução dos serviços. Também 

reduz a exposição dos operários 

aos riscos e praticamente zera as 

inconformidades. “Aumentamos 

a produtividade e diminuímos 

custos, pois gastamos menos 

horas de trabalho, resume o 

gerente de produção, Marcos 

Navio. 

A

GANHOS VISÍVEIS

AUTOMAÇÃO

Redução de 

custos, menor 

tempo e menos 

risco são 

vantagens da 

modernização

Depois de um longo 

trabalho sempre vem o 

reconhecimento
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São muitos os motivos 
que levam uma empresa a bus-
car a Certi cação de Qualidade 
ISO 9001. A visibilidade aumen-
ta,  elevando também a valoriza-
ção no mercado, a credibilidade 
de produtos e serviços e a ga-
rantia de um trabalho e ciente 
na produção e na gestão dos 
negócios. Além do mais, um 
selo ISO credencia as empresas 
a trabalharem como prestado-
ras de serviços e fornecedoras 
de produtos para os mais exi-
gentes clientes dentro e fora do 
Brasil.

Essa é uma conquista 
que a Faceme alcançou em abril 
de 2007 e coroa um grande es-
forço conjunto dos funcionários 
da fábrica. Tanto dos setores de 

produção como dos setores de 
planejamento e administração. 
“O sistema da qualidade que 
dá certo tem que ser a cara da 
empresa”, explica Pedro Canto, 
consultor de sistemas de quali-
dade. “Independente do cargo 
é o envolvimento dos emprega-
dos que faz o sistema funcio-
nar”, esclarece.

O grande retorno para a 
Faceme é a existência de dados 
con áveis que permitem a me-
lhor gestão da empresa. Em ou-
tras palavras, a um custo menor, 
produz-se mais e melhor, ge-
rando recursos para investir. Só 
para se ter uma idéia, nos últi-
mos 12 meses, tempo em que 
o Sistema de Gestão da Quali-
dade começou a ser implanta-

do, a fábrica ampliou suas ins-
talações, aumentou o número 
de clientes, o mix de produtos e 
serviços e praticamente dobrou 
o número de funcionários. Não 
à toa, Pedro Canto revela que 
que a Faceme é uma empresa 
na qual “dá gosto trabalhar como 
consultor”.

Tanto sucesso na implan-
tação do sistema ISO 9001 não 
veio tão rápido. Há 10 anos, a 
Faceme já adotava a  loso a de 
gestão de qualidade em suas 
atividades. Mas a implantação 
e a certi cação esbarravam em 

TRABALHO SIM, MILAGRE NÃO.

O  CAMINHO DA 
QUALIDADE

QUALIDADE

Conquista da Certi cação ISO 9001:2000 é fruto do envolvimento de 
todos os colaboradores da Faceme. 

uma formatação inadequada 
das normas. “O sistema que se 
queria implantar aqui era o de 
uma empresa de grande porte. 
Nós não alteramos o foco, mas 
adaptamos os processos para 
uma fábrica do tamanho da Fa-
ceme”, explica o consultor, fri-
sando que não houve mudança 
de rota: “apenas simpli camos 
os processos”, resume.

A implantação do sistema 
começou com a gestão de pes-
soal. Primeiro identi cou-se 
as competências de cada um 
dentro da fábrica. Em seguida, 
todos foram capacitados para 
suas funções segundo as nor-
mas da ISO, além de integra-
dos de forma que se permita o 
aprendizado de novas funções. 
Isso gerou uma baixa rotativi-
dade de pessoal, propiciando 
mais segurança e perspectiva 
de crescimento aos emprega-
dos.

A partir daí, os proces-

sos produtivos começaram a 
ser monitorados pelos próprios 
trabalhadores. O controle no 
uso de materiais e matérias pri-
mas, a rigidez com as normas 
de segurança, a  delidade das 
peças fabricadas aos projetos 
encomendados, tudo é re exo 
do comprometimento de todos 
na Faceme com a qualidade  -
nal do trabalho.

Administrativamente, a re-
estruturação do departamento 
comercial, uma seleção apura-
da de fornecedores e, claro, 
um controle de conformidade 
com as normas exigidas pela 
ISO garantem aos gestores a 
tomada de decisões acertadas. 
“Não damos nem meio passo 
no escuro”, traduz Antônio José 
Moreira, diretor da Faceme. Ele 
explica que esses procedimen-
tos permitem à empresa for-
necer aos clientes peças mais 
elaboradas, que são produtos 
de maior valor agregado.

Fica claro que a certi ca-
ção ISO 9001 é um ganho para 
todos os envolvidos no proces-
so. Para as empresas, aumenta 
a capacidade de investimento e 
crescimento; para os clientes, a 
garantia de produtos e serviços 
de qualidade, do cumprimento 
de prazos e de custos competi-
tivos; para os parceiros, a con-
 abilidade de quem faz parte de 
suas atividades; e para os co-
laboradores, mais segurança e 
condições de trabalho, além de 
crescimento pro ssional.

Mas não  ca só nisso. Um 
Sistema de Gestão de Qualidade 
tende a crescer quando bem 
gerido. A e ciência empresarial 
encontra ainda outros cami- 
nhos para expandir atividades 
produtivas em conformidade 
com as tendências do mercado 
mundial. A consolidação da ISO 
9001:2000 culmina também 
com a conquista de outras cer-
ti cações de qualidade.

Caminho este que está 
sendo cumprido pela Faceme, 
que, em pouco tempo, terá 
condições de pleitear outras cer-
ti cações, como a ISO 14001, 
que atesta o respeito ao meio 
ambiente; a OSHAS 18001, 
que garante conformidade com 
a segurança no trabalho e a SA 
8000, que certi ca ações de 
responsabilidade social. “É um 
sistema de gestão intagrada da 
qualidade. Em três ou quatro 
anos, se tudo andar como está 
andando, a Faceme terá plenas 
condições de pleitear essas cer-
ti cações”, encerra Pedro Canto.

 O FUTURO

Uma vez certi cada, a 
Faceme con rmou o 

salto de qualidade dado 
durante a adequação da 
empresa às normas ISO 

9001. 
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Quando iniciou suas atividades, em 1998, a Indústria Mecânica Paraíso Ltda. 
INDUMEP, já possuía a visão estratégica de conquistar a credibilidade que 
hoje possui com seus clientes.  A empresa vai além e se prepara para expandir 
ainda mais seu mercado de atuação. O investimento de aproximadamente 
R$ 3 milhões, em máquinas de tecnologia de ponta comprova a capacidade 
da empresa em atender à demanda, que tende a aumentar tanto na região 
como no estado e no país.

Serviços de usinagem, caldeiraria e estruturas metálicas são desenvolvidos 
com precisão para grandes empresas, como Vale, ArcelorMittal Timóteo 
(Acesita) e Usiminas Mecânica. A qualidade dos materiais produzidos 
chamou a atenção de indústrias de todo o país, levando a INDUMEP a 
exportar para outros estados, como Rio de Janeiro, Vitória, Pará e Maranhão. 

Assim, realizando grandes projetos, a INDUMEP trabalha em Ipatinga, no 
coração do Vale do Aço, e alcança os principais pontos industriais do país, 
com destaque para a siderurgia e a mineração.

Indústria Mecânica Paraíso Ltda (INDUMEP) started its activities in 1998 with a 
strategic vision of gathering the creditability it enjoys nowadays. Now the company 
takes a step ahead to further expand its areas of activity. An investment of 
approximately R$ 3 million in state-of-the-art equipment shows that the company is 
ready to meet the growing demand in the region, the state and the country.

INDUMEP supplies steel structures and renders high precision machining 
and metalworking services to important customers, such as Vale do Rio Doce, 
ArcelorMittal Timóteo (Acesita) and Usiminas Mecânica. The high quality of its 
products has drawn the attention of industries from other Brazilian states as well and 
now INDUMEP provides its products and services to Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Pará and Maranhão. 

Located in Ipatinga, in the heart of the Steel Valley, INDUMEP has been engaged 
in large projects in the main Brazilian industrial centers, particularly in the steel and 
mining industries.
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PRINCIPAIS CLIENTES

O investimento em recursos materiais acompanha a visão da INDUMEP em 
tornar-se referência no mercado nacional. Em uma área de 12 mil m2 , máquinas 
de última geração são responsáveis pela capacidade de produzir peças de 
diferentes tamanhos, recortes e finalidades. 

The investment in material resources stems from INDUMEP’s 
vision of becoming a benchmark in the Brazilian marketplace. 
State-of-the-art machines installed in an area of 12,000 m2 
provide the company with the capability of manufacturing parts 
of different sizes and shapes for a wide range of applications.
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