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mente, presidente e vice-presidente da
Associação Brasileira de Engenharia Industrial (ABEMI), mostrando o amplo cenário
da engenharia nacional e os desafios da
atual gestão da entidade.
Temos também uma matéria especial
com os reconhecimentos recebidos nos últimos meses por importantes publicações
nacionais, como O Empreiteiro, jornal Valor
aro Leitor,

Econômico, revista IstoÉ Dinheiro e revis-

Dando continuidade ao novo mo-

ta Exame. Aproveito a oportunidade para

mento apresentado na edição anterior da

parabenizar e agradecer a todos os nossos

nossa revista Niplan Notícias, temos a sa-

colaboradores, que são os responsáveis por

tisfação de compartilhar os detalhes da re-

estas conquistas!

C

cente associação do Grupo Niplan ao Grupo
Essentium.

Na editoria “Por dentro das obras” você
poderá conferir o andamento dos principais

Após mais de um ano de avaliações

empreendimentos da Niplan em clientes,

e negociação, tomamos neste momento a

como Petrobras, Samarco, Vale, além das in-

decisão de unir os nossos 22 anos de cons-

formações sobre a conclusão da reforma do

trução e montagens industriais aos quase 40

maior Alto-Forno das Américas, da Arcelor-

anos do grupo espanhol em infraestrutura

Mittal. Também temos novidades na “Gestão

e edificações. Estamos muito confiantes no

Comercial”, com informações exclusivas so-

sucesso desta associação, que tem como

bre os últimos contratos fechados pela Niplan

foco principal o crescimento, sinergia e in-

para os próximos meses.

ternacionalização de nossos negócios.

Na editoria destinada às nossas pesso-

No “Cenário Empresarial” vamos co-

as Niplanianas, temos uma matéria especial

nhecer de nosso líder corporativo de plane-

com os colaboradores mais antigos da em-

jamento e controle, Flavio Araújo, a análise

presa. Veja curiosidades sobre a trajetória e

sobre a importância dessa disciplina no dia a

o desenvolvimento de cada um deles.

dia de nossos empreendimentos.

Boa leitura,

“Niplan Entrevista” tem a honra em
contar com a participação de Antônio

Engo Paulo Nishimura

Müeller e Márcio Cancellara, respectiva-

CEO - Presidente

02

out . nov 2012

Cenário Empresarial
Niplan Entrevista
Universo Niplan
Por Dentro das Obras
Niplan Nordeste
Gestão Comercial
QSSMA
Gestão de Pessoas
Responsabilidade Social
Nossa Gente

3
4
6
16
28
29
30
31
32
34

expediente
Niplan Notícias é uma publicação da Niplan
Engenharia S. A.
Conselho Editorial: Paulo Nishimura, Carlos Berquó
Dias, Massahiro Tokuzato, Nelson Neiva, Alexandre Verzbickas, Carlos Aguiar, Luiz Fernando Albuquerque. Gestora
de Comunicação: Beatriz Andrade A. Cesar (Conrerp/
SP 3894). Textos e Edição: QComm Comunicação Integrada - José Oswaldo Quartim Barbosa (MTb/SP 35.862).
Colaboração: Adriano Reis, Adriano Rubio, Alexandre
Verzbickas, Arman Sarafyan, Carlos Berquó, Dayane Gonçalves, Ed Carlos Correa, Flavio Araújo, Francisco da Costa,
Frederico Mourão, Giovanni Polati, José Aparecido Garcia,
Luciano Barbosa de Souza, Luiz Carlos Torres, Luiz Fernando Albuquerque, Maize Tomé, Marcelo Castaldelli, Marcelo
Trindade, Marcos Vasquez, Matias Fernandez, Natália Horta, Nelson Neiva, Roberto Andrade, Rogério Cabral, Rosa da
Silva, Sergio de Souza, Silas Sibin, Vitor Hugo de Almeida.
Fotos: Arquivos ABEMI, Assignia, Essentium, Niplan, Vale,
Amanajé Fotografia, Cassio Nagato, Fabio Barbosa, Marco
Franco e Rocio Fotografias. Edição de Arte: Urbania. Projeto Gráfico: Chiko Sampa. Gráfica: D’lippi Print.

Endereços:
Niplan Engenharia S. A. – Sede São Paulo
Rua Deputado Martinho Rodigues, 51
Chácara Monte Alegre - CEP 04646-020 - São Paulo - SP
Tel: + 55 11 5546-1999
FAX: + 55 11 5546-1900
e-mail: niplan@niplan.com.br
Niplan Engenharia S.A. – Escritório Rio de Janeiro
Edifício De Paoli - Rua Nilo Peçanha, 50 - Grupo 1217
Centro - CEP 20020-906 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: +55 21 2524-5843
Niplan Nordeste Engenharia Ltda
Rua Paralela, 447 - Pólo Empresarial Governador César
Borges - CEP: 42850-000 - Dias D´Ávila - BA
Tel: + 55 71 3503-0110
FAX: + 55 71 3503-0140
e-mail: niplan@niplanne.com.br
Faça parte de nossa revista enviando sugestões,
críticas, elogios e/ou reclamações. Envie um e-mail
para comunicação@niplan.com.br
Impresso com:

cenário empresarial

Cultura de planejar
Planejar é pensar antes de fazer.
E estamos preparados tanto para
um, quanto para o outro
grande missão da engenharia sempre

A cultura de planejar, com a antecipa-

A foi realizar os sonhos do homem den-

físicos imposta pela globalização, conferindo

tro da melhor técnica, associada a recursos li-

Para fazer frente a essa situação, somos

de controle, mitiga a exposição aos riscos e

mitados. Ao longo dos anos, essa tarefa vem

impelidos a adotar níveis de controle cada vez

contribui positivamente para o alcance dos

alcançando níveis cada vez mais desafiadores.

maiores em todas as faces do contrato, tais

objetivos esperados.

O custo do capital e as crescentes pressões

como nos custos empregados, nos prazos de

para redução dos prazos para execução dos

execução, na qualidade dos serviços etc.

concorrências altamente acirradas.

ção sistemática das ações, cria um ambiente

Como costumo dizer, planejar é pensar
antes de fazer. É se enxergar no futuro, à

serviços têm levado os contratos a serem exe-

Podemos dizer que planejamento e

frente do dia a dia da obra, de forma a traçar

cutados em regime acelerado (fast tracking),

controle são duas faces da mesma moeda.

o melhor caminho a ser percorrido. Esse é o

com sobreposição de atividades, muitas ve-

O controle não existe sem planejamento e

grande desafio das equipes de gestão e exe-

zes iniciando as obras sem que os projetos

vice-versa. Então, para alcançarmos os níveis

cução de obra, pois exige das pessoas en-

estejam finalizados. Por sua vez, os valores

de controle necessários, devemos obriga-

volvidas o comprometimento não somente

envolvidos determinam margens mínimas,

toriamente desenvolver planos confiáveis e

com as atividades diárias, mas também com

aumentando ainda mais o risco dos negócios.

realistas de forma a antever oportunidades e

as da semana seguinte, do mês seguinte...

Some-se a esse cenário a queda dos limites

ameaças. A previsibilidade gerada pelo pla-

Enfim, criar a cultura de planejar, fator de-

nejamento é a principal contribuição para a

terminante para o sucesso dos empreendi-

tomada de decisão, e assegura uma gestão

mentos, que dará suporte às empresas de

eficaz. Por outro lado, o controle identifica

engenharia a fazer frente às adversidades

e trata os desvios, corrigindo os rumos do

contemporâneas, se desenvolvendo diante

empreendimento.

dessas novas e desafiadoras condições.

Flavio Araújo – líder corporativo
de planejamento e controle
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niplan entrevista

O que esperar da ABEMI
para os próximos anos?
revista Niplan Notícias traz nesVeja o que presidente
A ta edição uma entrevista especial
e vice da entidade
com os dois principais dirigentes da Associação
têm a falar aos
Brasileira de Engenharia Industrial (ABEMI). O engeleitores
nheiro mecânico Antônio Müller é presidente da Tridimensional Engenharia e da Abemi. Márcio Cancellara está
à frente da Projectus Consultoria e é o atual vice-presidente da
entidade. Abaixo eles mostram o caminho da Associação para os próximos dois anos, além de analisar o mercado como poucos. Boa leitura.

Antônio Müller – presidente

Quais os desafios da nova gestão da

teresse global, como um projeto atual de

tos, criação de mais empregos, mais renda.

ABEMI para os próximos anos?

desoneração da folha de pagamento. Esta-

Isso é desenvolvimento sustentável. Temos

Márcio Cancellara - Temos grandes desa-

mos estudando maneiras de colaborar com

mencionado e cobrado muito do governo

fios no campo da competitividade, projetos

todas as empresas de forma a torná-las

que, se provocar um ambiente cada vez

e qualificação de mão de obra. Há grupos

mais competitivas, para isso contamos com

mais favorável, as indústrias privadas vão

de trabalho específicos que tratam de te-

a parceria da Confederação Nacional das

atrás das oportunidades.

mas como produtividade, EPC’s, contratos

Indústrias (CNI) e profissionais contratados

Márcio Cancellara - Creio que estamos

e outros.

especificamente para analisar este tema.

atravessando um período transitório em

Antônio Müller - É isso mesmo, estamos

Márcio Cancellara – Estamos também

função do ajuste e recalibragem de inves-

investindo na capacitação de mão de obra

melhorando as condições de contratação

timentos nas mais diversas áreas da eco-

em várias partes do Brasil. Vários associados

pelos principais clientes. Mantemos fóruns

nomia. Constata-se em algumas áreas,

estão se beneficiando. Um bom exemplo é

de discussões com estes clientes por meio

como engenharia de projetos, a preocu-

uma nova parceria com uma organização

de grupos de trabalho que avaliam e pro-

pante desmobilização de algumas equipes

americana, que vai trazer muitos benefí-

põem soluções para questões de interesse

devido a falta de trabalho, compreensível,

cios. Nosso objetivo é chegar lá na frente

comum.

pois esta área é a primeira a sentir os efei-

com a Universidade ABEMI.

Falando um pouco de conjuntura eco-

tos da desaceleração econômica.

Como é a participação da ABEMI na de-

nômica, como os Srs. veem a atual si-

Quais os segmentos mais promissores

fesa dos direitos das empresas associa-

tuação do mercado brasileiro de enge-

para o mercado de construção nos pró-

das, assim como na colaboração para

nharia?

ximos anos?

a regulamentação e livre concorrência

Antônio Müller - O governo está pro-

Antônio Müller – Em uma análise recente,

do mercado?

movendo muitas ações para incentivar o

até 2014, o maior mercado continua sen-

Antônio Müller – Olhamos sempre o in-

consumo. O importante são investimen-

do óleo e gás, com 55% de participação.
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“O governo está
promovendo muitas
ações para incentivar o
consumo. O importante são
investimentos, criação de mais
empregos, mais renda. Isso é
desenvolvimento sustentável.”
Antonio Müller

atual. Ressalte-se que a quantidade de for-

Como vocês acreditam que se com-

mandos em Engenharia é bem inferior à

portarão os investimentos no Brasil,

necessidade do país.

com foco no mercado privado e de

Antônio Müller – Uma das coisas que o

óleo e gás?

Brasil precisa fazer é focar na educação

Márcio Cancellara - O setor passa por

básica, veja o sucesso da Coréia do Sul.

um momento de reorientação dos in-

Muitas vezes temos um excelente técnico,

vestimentos de seu principal contratan-

que aprendeu com a experiência, mas mal

te, a Petrobras, com reflexos sobre toda

sabe ler. Se a educação básica for de quali-

a cadeia de fornecedores. Entretanto,

dade, o indivíduo vai atrás de mais conhe-

atravessado este momento, sem dúvida

cimento sozinho.

o setor permanecerá por muito tempo

Outro mercado é energia elétrica, 20%.

Como as empresas podem aproveitar

como fonte de trabalho para grande

Depois vem a mineração, que está ressur-

melhor o capital humano, ainda mais

parte das principais empresas brasileiras

gindo, acompanhada de segmentos, como

a geração jovem, recém-formada, com

e estrangeiras.

papel, celulose e petroquímica, que estão

desejo de rápida ascensão profissional?

Antônio Müller - O novo plano da Pe-

começando a subir.

Antônio Müller - O jovem está entrando

trobras que vai de 2012 a 2016 menciona

Márcio Cancellara – Eu acredito no seg-

em cargos de responsabilidade muito rá-

investimentos da ordem de 236 bilhões

mento de infraestrutura (em especial trans-

pido por uma questão de necessidade do

de dólares e está muito focado em produ-

portes multimodais e infraestrutura urba-

próprio mercado. Por um lado é bom, por-

ção de petróleo offshore. Mas poderia ser

na), além dos segmentos de mineração,

que cresce mais rápido também por conta

melhor. Antes, havia leilões de blocos de

óleo e gás (abrangendo química e petro-

do estresse natural de uma função geren-

exploração de petróleo em terra e no mar.

química), papel e celulose.

cial. E o pessoal dá conta do recado, tenho

A indústria está pressionando para que es-

Pensando em educação, como os Srs.

tido reuniões na área de offshore com jo-

tes leilões voltem. Junto com eles, voltarão

avaliam o nível técnico dos engenhei-

vens muito bem preparados.

muitos empregos também.

ros que saem das universidades e facul-

Márcio Cancellara – Desde a fase de estágio

dades do país?

as empresas estão investindo na formação de

Márcio Cancellara – Sinto uma distância

profissionais bastante alinhados com a

Márcio Cancellara – vice-presidente

que possibilite às escolas reavaliar e reade-

“É imprescindível a
aproximação
universidades/
filosofia e conceitos da companhia
empresas de maneira a
e alicerçados em conhecimento
agilizar a troca de informações
técnico aprimorado. É um
que possibilite às escolas
reavaliar
e
readequar
seus cursos de
caminho para aproveiformação à realidade atual.”
tar melhor o capi-

quar seus cursos de formação à realidade

tal humano.

considerável entre o aprendizado e a necessidade do mercado. É imprescindível a
aproximação universidades/empresas de
maneira a agilizar a troca de informações

Márcio Cancellara

out . nov 2012

05

universo niplan

Niplan reconhecida entre as melhores d
Variados rankings de renomadas publicações colocam a
Niplan entre as maiores empresas do Brasil
Grupo Niplan esteve presente nos rankings das maiores

O publicações setoriais e de negócios do Brasil nos últimos

meses. As menções referem-se a variados aspectos das empresas que mais se destacaram em 2011, como saúde financeira,
receitas, inovação, entre outros importantes reconhecimentos.
A capilaridade de suas ações e o leque variado de atividades da
empresa, aliados à capacidade de sua equipe de atender às mais
diversas demandas do mercado de montagem e manutenção industrial, colaboraram para que a Niplan fosse citada em edições
como As 500 Grandes da Construção, da revista O Empreiteiro,
Melhores e Maiores da Exame – 1000 maiores empresas do Brasil, da revista Exame, Valor 1000 – Maiores Empresas, do jornal
Valor Econômico e As Melhores da Dinheiro, da IstoÉ Dinheiro.
A recente associação com o Grupo Essentium deve elevar ainda
mais a posição da Niplan nos rankings de melhores e maiores
empresas de engenharia e construção do país.

500 Grandes da Construção
A revista O Empreiteiro do mês de julho, na edição em que premia as 500 Grandes da Construção, colocou a Niplan entre as oito maiores empresas do segmento de Construção Mecânica & Elétrica, de um total de 44 (em 2011, ficou na nona
posição). A publicação homenageia os valores permanentes da engenharia, em que
a realidade atual mostra os pontos vulneráveis da infraestrutura do Brasil, na qual as
obras novas não conseguem acompanhar a expansão da economia, revelando um
cenário de dificuldades, mas também de oportunidades. A revista sugere, como uma
possível saída, a profissionalização da gestão das obras públicas por intermédio de
empresas gerenciadoras, mostrando exemplo de sucesso da Inglaterra. Agindo desse
modo, o país entregou o Parque Olímpico 12 meses antes da Olimpíada.
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es do país

Valor 1000 – Maiores Empresas
O ranking do jornal Valor Econômico - Valor 1000 – Maiores Empresas, coloca a Niplan
na posição 716, entre as 1000 maiores do
Brasil. Entre as companhias de Construção e
Engenharia, a publicação apresentou a Niplan
na sexta posição em receita líquida sobre
ativo total e em oitavo lugar no quesito
ativo circulante sobre passivo circulante. De
acordo com o jornal, apesar da crise mundial
dos últimos anos, as previsões são otimistas
para uma retomada já em 2013. O ranking
reflete este cenário por meio de análises de especialistas, economistas e empresários. Foram
premiadas empresas de 25 setores diferentes.

Melhores e Maiores da Exame

As Melhores da Dinheiro
Em As Melhores da Dinheiro, da revista IstoÉ Dinheiro, a Niplan aparece entre as
1000 maiores empresas do Brasil. No setor de
Construção Pesada, segundo a revista, a empresa está entre as cinco melhores no quesito inovação, entre gigantes como Andrade
Gutierrez e OAS. Na publicação, especialistas
apontam grandes projetos de infraestrutura como os responsáveis pelo fôlego que o
setor ganhou nos últimos anos, como obras
para a Copa do Mundo e Olimpíadas, além
de empreendimentos para exploração de petróleo no pré-sal e grandes hidrelétricas. Tais
setores já contam com a presença da Niplan
e, agora com o Grupo Essentium, a atuação
da empresa tende a ter ainda mais destaque
nos próximos anos.

O guia Melhores e Maiores da Exame – 1000 maiores empresas
do Brasil, da revista Exame é tido como um dos maiores do gênero
no mundo. Mais de 80.000 indicadores são analisados pela equipe
do guia, que leva mais de 300 tabelas aos leitores. Segundo a revista,
o faturamento combinado das companhias apresentadas cresceu a
uma taxa quase três vezes
maior que a do PIB do Brasil. “Como os ventos não
estão mais soprando a favor do país, é hora de contar com as próprias pernas
para crescer”, diz o editorial. E a Niplan está presente no grupo de empresas
com este perfil, figurando
entre as 825 maiores, com
crescimento de 17,1% no
último ano. Em 2 anos, no
ranking do guia da Exame, a empresa subiu 87
posições.
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Niplan participa da
MEC SHOW 2012
No Espírito Santo, a
feira de Metalmecânica,
Energia e Automação
registrou um número
recorde de visitantes
o final de julho, a Niplan participou

N da quinta edição da MEC SHOW,

Feira recebeu 17 mil pessoas em quatro dias. Um
crescimento de 10% em relação ao ano anterior

Feira da Metalmecânica, Energia e Auto-

presa, assim como a nossa capacidade de

laços importantes com empresários e au-

mação, que registrou um número recorde

atender os mais variados segmentos. Os

toridades da região. “Estendemos a nossa

de visitantes: 17 mil pessoas de 15 estados

próprios empreendimentos que temos no

rede de contatos com fornecedores impor-

brasileiros durante os quatro dias do evento,

Espírito Santos já servem como excelentes

tantes, que nos ajudarão ainda mais a ter

registrando um crescimento de 10% em re-

cartões de visitas”, analisa Beatriz Cesar,

sucesso e a atender melhor nossos clientes.

lação à última feira. Só o estande da Niplan

gestora de comunicação e marketing da

Até visita do governador recebemos no es-

registrou cerca de 2 mil visitantes, que co-

Niplan e responsável pela participação da

tande”, admite Beatriz.

nheceram melhor as soluções que a empre-

empresa no evento.
Além de mostrar ao mercado a ca-

A Feira – A MEC SHOW é uma promoção

“A participação na MEC SHOW foi

pacidade da Niplan de atender as expec-

do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de

muito importante para a marca Niplan,

tativas do cliente de forma estratégica e

Material Elétrico do Espírito Santo (Sindifer-ES)

porque nos expusemos ao mercado capi-

planejada, cobrindo todas as necessidades

e do Centro Capixaba de Desenvolvimento

xaba de forma mostrar a todos que vie-

quando o assunto é engenharia, constru-

Metalmecânico (Cdmec), e realização da

mos para ficar. As pessoas conheceram

ção, montagem e manutenção industrial, a

Milanez & Milaneze. Máquinas de última

um pouco do espírito inovador da em-

MEC SHOW serviu também para estreitar

geração, equipamentos para os setores de

sa oferece ao mercado.

mineração, siderurgia e petróleo e gás natural
e Rodadas de Negócios foram responsáveis
por contratos e futuros negócios.
O evento contou com a participação
de 180 empresas de sete estados brasileiros,
que apresentaram novidades durante quatro dias. Ao todo foram movimentados mais
Liderança da Niplan recebe o Governador do Espírito Santo (segundo à
esquerda) na MEC SHOW: evento contribuiu para estreitar laços importantes.
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de R$ 60 milhões em negócios, sendo R$ 40
milhões nas Rodadas de Negócios.

Identidade Estratégica

Segurança: ponto de
honra da Niplan
Colaboradores mostram no dia a dia porque a
Segurança faz parte do DNA da empresa
s colaboradores da Niplan têm um

O documento valioso nas mãos e à
disposição de todos: a Identidade Estraté-

A própria associação entre Niplan e

Demonstração mesmo, agora de “Se-

Essentium é uma demonstração de “foco

gurança”, quem dá é o pessoal nas obras,

nos resultados” com grande repercussão.

veja exemplo abaixo.

gica da empresa. Ao longo de 22 anos de
história, a Niplan foi moldada pela compe-

SEGURANÇA

tência de sua gente em implementar uma
dinâmica de atuação que a fez reconhecida em todo o país.
Os responsáveis por transformar o
que pode parecer simples discurso em prática, são os mais de 6.000 colaboradores
espalhados por diversos pontos do Brasil.
Neste ano de 2012, tivemos mais de
5.000 colaboradores atuando apenas no
Espírito Santo. Se julgarmos pela prioridade que o pessoal de Recursos Humanos
tem de dar para mobilizar tanta gente em
tão pouco tempo, é fácil entender como o
nosso pessoal prioriza o trabalho.

Filosofia empresarial
da Niplan
Prioridade
ao trabalho

Segurança

Foco nos
resultados

“Segurança é primordial”
“Ele foi um dos primeiros profissionais a ser incorporado ao projeto,
na área de SSMA da obra da Niplan
na Samarco. Desde o começo, sempre
se preocupou em contratar as pessoas
da região, mesmo sem tanta experiência. Treinou todas. Hoje, sua equipe
é uma das melhores no empreendimento”. Este depoimento é de Adriano Reis, líder do empreendimento da
Niplan na Samarco, em Ponta de Ubu,
no Espírito Santo.
Do alto de seus mais de 30 anos
de experiência, Jader Tiburço é um
dos maiores defensores da segurança
na empresa, reconhecido e querido
por todos na obra. “Quando me apresento para os novos colaboradores,
coloco-me sempre à disposição para
ajudar. Mas também deixo claro que,
independente da função, cada um
é responsável por si, depois pela segurança do colega, da obra e assim
sucessivamente. O ato de um pode influenciar todos, a comunidade inteira,

inclusive sua família”, diz o coordenador de SSMA.
A receita para se trabalhar com
segurança? Jader tem na ponta da língua: “Planejamento é fundamental, por
meio dele você analisa seus passos, sua
sequência de atividades a serem desempenhadas. Assim pode-se analisar os riscos e as medidas de controle para que
acidentes e incidentes não ocorram”.
E, além de todo o conhecimento
e didática com que fala sobre segurança, “ele sempre é muito positivo”.
Quem diz? O líder do empreendimento, Adriano Reis.
Jader André Tiburço – coordenador
de SSMA

out . nov 2012
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Grupo Niplan e Grupo Essentium se u n
expansão e internacionalização de se u

Experiência de 22 anos da Niplan
em construção e montagens
industriais se complementa
aos quase 40 da Essentium em
infraestrutura e edificações

m agosto, o Grupo Niplan anun-

vas empresas. Quem ganha com isso? Os

a parceria entre as empresas gera diversas

ciou a associação com o Grupo Es-

clientes e colaboradores, que participarão

oportunidades em mercados potenciais.

sentium, de origem espanhola. A notícia,

ativamente de uma empresa ainda mais

“Juntas, Niplan e Essentium estão pron-

muito bem recebida pelo mercado, vem

sólida, com grande experiência e capaci-

tas para o crescimento e desenvolvimento

coroar a trajetória de duas empresas de

dade financeira, tecnológica e de recursos

grande relevância em seus mercados de

humanos.

E

atuação. O principal objetivo das compa-

Com 22 anos de atuação em mon-

nhias é a expansão e internacionalização

tagem e manutenção industrial, a Ni-

de seus negócios que, juntas, têm proje-

plan passa a contar com os quase 40

tos ambiciosos para os segmentos de mi-

anos de experiência do Grupo Essen-

neração, siderurgia e, principalmente, de

tium em empreendimentos de infraes-

óleo e gás. Por meio da associação com a

trutura e edificações.

Niplan, o grupo espanhol buscará novos

O empresário Paulo Nishimura, fun-

ativos, como estaleiros e até mesmo no-

dador e presidente da Niplan, acredita que

10
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u nem para
se us negócios

de novos projetos, complementando suas

do resultado com qualidade e segurança”,

tura e edificações, as empresas aumentam

experiências e áreas de atuação, também

menciona o executivo.

seu portfólio com as atividades na área de

assegurando aos atuais e futuros clientes

Além da atuação completa em mon-

offshore – com a construção do estaleiro

as premissas inquestionáveis na entrega

tagem, manutenção industrial, infraestru-

na Baía de Aratu/BA. Com área total apro-

1990 - Fundação
da Niplan

Niplan

1970
Essentium

1980
1975 - Fundação
da Essentium

1998 - Fundação da
Niplan Construção
1.200 colaboradores

1990
1985 - Iniciadas as operações da principal
pedreira de calcário da empresa e,
posteriormente, das usinas de concreto

out . nov 2012
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ximada de 100.000m2 e com projeto incentivado pelo Governo do Estado da Bahia,
as instalações estão sendo projetadas para
fabricar simultaneamente, dependendo do
tipo e dimensão, entre 10 e 14 módulos,
até embarcações de médio porte.
Susana Monje, CEO do Grupo Essentium, afirma que a associação com a Niplan
consolida a estratégia da empresa. “Agora,
nossa estrutura empresarial está mais sólida
do que nunca. Posicionamo-nos internacionalmente como fornecedores competitivos

Grupo Niplan aumenta seu portfólio para além
de construção e montagem industrial

2002 - Fundação da Niplan Nordeste
Engenharia

2003 - Fundação da Niplan
Participações e obtenção do
Certificado ISO 9001 pela DNV

2002 - Com um know-how acumulado em
concreto e agregados, inicia forte expansão,
principalmente em Madrid. Em 2002 é criada a
Metrum - se tornaria líder no centro da Espanha

2003 - Este é um ano chave, com a criação do Grupo G.L.A., e com
a união de diferentes empresas ativas em agregados, concreto,
argamassa, pré-moldados, construção e mercado imobiliário

2005 - Obtenção dos Certificados
ISO 14001 e OHSAS 18001 pela DNV
2.500 colaboradores

2000

12
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O que muda para os clientes e colaboradores?
As atividades das duas empresas são
complementares e, dessa maneira, a união
faz surgirem, naturalmente, empresas mais
eficientes e com novas oportunidades de
crescimento para colaboradores e clientes.
Todos passam a vislumbrar oportunidades de desafios em outros países ou em áreas que antes não atuavam, como o mercado
naval, onde a Niplan já começava a mostrar
sua eficiência em contratos recentes. Outro
segmento em que os colaboradores podem

se preparar para atuar é o de infraestrutura,
onde a Essentium tem grande expertise.
Clientes e mercado agora também têm
à disposição uma empresa ainda mais sólida e
com portfólio capaz de atender qualquer demanda em outras partes do planeta.
E a união de forças já começou a virar
realidade. Dois, dos quatros membros do
conselho de administração, serão da Essentium. Paulo, que fundou a companhia há 22
anos, seguirá na presidência.

e integrados de materiais, infraestruturas,
energia e plantas industriais”, comemora
Susana, que também é tesoureira do Barcelona, um dos clubes de futebol mais tradicionais da Espanha.
A executiva também reforça a possibilidade de expansão da Niplan para o segmento de energias renováveis. “Aproveitando a experiência do Grupo Essentium neste
ramo, acredito que a Niplan tem plenas condições de expansão na área de EPC – (sigla
Susana Monje, CEO do Grupo Essentium:
“Nossa estrutura está mais sólida do que nunca”

em inglês para Engenharia, Fornecimento e
Construção)”, finaliza Susana.

2006 - Premiação com o Certificado de primeira empresa em
segurança na Petrobras RPBC

2007 - Fundação da Niplan Internacional Engenharia
3.800 colaboradores

2006 - Cimento e liderança: Grupo G.L.A. inicia a construção
de sua primeira fábrica de cimento nos arredores de Madrid. Em
outubro, o grupo Orascom torna-se parte dos acionistas

2007 - É o ano de criação da Essentium como holding
de várias atividades dentro dos mercados de cimento,
imóveis e outros

out . nov 2012
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Saltos maiores
A Niplan almeja dar saltos ainda maiores
no mercado brasileiro e internacional. “Temos
certeza de que temos pessoas e parceiros qualificados para escrevermos mais este capítulo
de sucesso em nossa história”, afirma com
entusiasmo o presidente Paulo Nishimura.
E o líder da empresa já começa dando recados importantes. “Vamos ampliar
o foco de atuação para grandes obras de
infraestrutura no país. Estamos estudando
novas licitações e temos planos de parti-

2008 - Fundação da Niplan
Industrial Ltda

2011 - A Niplan é premiada entre as
5 principais empresas nos quesitos:
Recursos Humanos, Inovação e
Qualidade – 5 mil colaboradores

2009 - A Niplan se consolida
entre as maiores empresas
de construção nacional

2012 - 6 mil
colaboradores

2010
2008 - Venda do Grupo G.L.A.
ao Grupo francês Lafarge e
diversificação de atividades em
energias renováveis

14
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2009 - Essentium adquire a
Assignia Infraestructuras

2011 e 2012 – Presente em 35 países – cerca de
12 mil colaboradores entre diretos e indiretos
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Conheça um pouco mais sobre o Grupo Essentium
Com quase 40 anos de experiência, a
principal atividade do Grupo Essentium é a
extração, fabricação e comercialização de
materiais básicos para a construção: cimento,
agregados, concretos e pré-fabricados, que
se complementam pela construção de obras
de infraestrutura e o negócio imobiliário. No
entanto, nos últimos anos ampliou suas atividades para o campo de purificação de água,
explorando uma patente por meio de atividades internas de P&D e energia. Atualmente,

está presente na Ásia, Países Bálticos, Rússia,
norte e centro da África e América Latina.
Para o setor de energia, a Essentium
está desenvolvendo um importante projeto
na Turquia, no qual a primeira fase consiste na construção de 7 centrais hidráulicas,
com um investimento total de 110 milhões
de euros e capacidade instalada de 100
megawatts.
Já no segmento de cimento, a Essentium dispõe das licenças necessárias para

o desenvolvimento de fábricas de cimento em diversos locais do Mediterrâneo e
norte da Europa, dos quais está previsto
o início da construção de 6 milhões de
toneladas.
Com atuação em mais de 30 países, o
Grupo Essentium conta atualmente com cerca de 2 mil colaboradores diretos e, em seus
empreendimentos, atuam mais de 10 mil
pessoas. Em 2011, o faturamento da empresa foi de US$ 485 milhões.

cipar das disputas”, afirmou Paulo a jornalistas
recentemente.
As empresas pretendem expandir sua atuação principalmente em países de idioma hispânico. “É uma oportunidade para a Niplan internacionalizar suas operações. A Essentium já
está no Peru, na Colômbia e na Venezuela, onde
realiza projetos para casas populares”, diz Paulo.
O grupo espanhol, que ainda não operava
no Brasil, passa a ter uma posição maior neste
mercado, aproveitando a presença que a Niplan
Paulo Nishimura, CEO da Niplan:
“Juntas, Niplan e Essentium estão prontas
para o crescimento e desenvolvimento”

2012 - Associação
Grupos Niplan e
Essentium

conquistou no país em construção e montagem
industrial desde a sua fundação, em 1990.

“É uma oportunidade para a Niplan
internacionalizar suas operações.
A Essentium já está no Peru, na
Colômbia e na Venezuela”
Paulo Nishimura

out . nov 2012
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Chega ao fim refor m

Sem acidentes com afastamento, pico de mão de
obra contou com cerca de 2.500 colaboradores
om o fim da reforma do Alto-Forno 1

C da ArcelorMittal, no Complexo de
Tubarão, Espírito Santo, a Niplan refor-

trando a capacidade de sua equipe em

safios propostos em uma

responder às mais diversas demandas em

obra deste porte. A capa-

projetos complexos.

cidade de mobilização e desmobilização

ça sua posição no mercado brasileiro de

“A equipe da Niplan, mais uma vez,

rápida de pessoas, o gerenciamento corre-

montagem e manutenção industrial, mos-

mostrou-se preparada para encarar os de-

to de recursos, segurança, além de nossa

16
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or ma do Alto-Forno 1 da ArcelorMittal

política interna de manter diálogo aberto

obra do empreendimento, a Niplan contou

A análise de uma obra deste porte

e transparente com todas as empresas en-

com cerca de 2.500 colaboradores, sendo

também merece um olhar atento para a alta

volvidas no projeto merecem destaque”,

grande parte dos profissionais da própria

capacitação dos profissionais da empresa.

reconhece Carlos Berquó Dias, diretor de

região, cumprindo assim uma importante

operações da Niplan. No pico de mão de

meta do projeto.

Para Marcelo Trindade, coordenador
de planejamento e diretamente envolvido

out . nov 2012
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Equipe da Niplan mostrou-se capaz
de atender demandas de obras
altamente complexas

na reforma, o aprendizado foi grande.
“Uma obra deste porte tem muitas sequências de montagem simultâneas. Tivemos uma rede com mais de 20 mil tarefas
detalhadas. Ao todo, chegamos perto de 3
milhões de horas de trabalho. Nossa vida
muda. O empreendimento me fez ver o
nosso trabalho de outra forma. Temos uma
equipe altamente capacitada para reformas
de qualquer porte”, analisa Trindade.
Tecnicamente também há outros
itens a ressaltar, como a qualidade com

Mais de 19 mil toneladas em peças e
equipamentos envolvidos nas atividades
de reforma do Alto-Forno 1

18
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que as equipes trabalharam em etapas
importantes do empreendimento. Um
bom exemplo remete ao pessoal de
solda, que fez um trabalho minucioso
atingindo altos índices de qualidade:
98,66% de aprovação, bem acima da
média do mercado.
Demostrando também que Segurança realmente faz parte do DNA da Niplan,
José Aparecido Garcia, líder executivo do
empreendimento reforça a importância
da realização de todas as atividades com
atenção e orientação dada a complexidade de uma obra como esta: “a operação
de retirada do velho forno e instalação
do novo é complexa e conseguimos fazer tudo sem acidentes com afastamento”. Tratando-se de uma reforma em um
Alto-Forno, a ausência de acidentes com
afastamento mostra o comprometimento
e atenção de toda a equipe durante os 15
meses de atividades, desde a preparação
até a pré-parada.
“Um dos grandes aprendizados foi
a relação integrada com as várias empresas participantes deste empreendimento.
A colaboração de todos os envolvidos e alinhamento dos objetivos comuns levaram a
um trabalho com muita sinergia”, comenta
José Aparecido, que ainda finaliza: “Criamos novos profissionais. Quem passou por
esta reforma está apto a enfrentar qualquer
obra pelo Brasil afora”.

“O empreendimento me fez ver o
nosso trabalho de outra forma. Temos
uma equipe altamente capacitada para
reformas de qualquer porte.”
Marcelo Trindade,
coordenador de planejamento
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Obras comprovam
bom andamento na Samarco
Pico da mão de obra ocorre em novembro, com 1.200
colaboradores. Mobilização está em ritmo acelerado

A Usina de Pelotização da Samarco, em

s obras para a construção da quarta

“Estamos rumando a uma verticali-

Além do espaço ser mais reduzido,

zação maior da obra, terminando a estru-

outro fato desafiador são as diversas ativi-

Ponta de Ubu/ES estão a todo vapor (17%

tura do forno. Agora vamos nos empe-

dades desempenhadas ao mesmo tempo.

concluída). O pico da mão de obra, para a

nhar em terminar o hood, que é parte su-

“Começam as interferências entre as várias

Niplan, ocorre em novembro, com a atu-

perior, os equipamentos mecânicos e os

áreas e disciplinas, com maior movimenta-

ação de mais de 1.200 colaboradores. Com

dutos. Novas frentes estão sendo abertas

ção de peças e equipamentos em um mes-

tecnologia e supervisão da Outotec, a Niplan

nos ventiladores e chaminés. Os espaços

mo local. Temos de estar atentos a tudo

está erguendo uma parte desta nova planta,

começam a reduzir, trabalharemos em

isso. Agora, é trabalhar como sempre tra-

que engloba a estrutura do forno, do pe-

áreas mais confinadas, quando os pro-

balhamos, com muito foco na segurança,

neiramento e dos precipitadores. Depois de

cedimentos têm de ser acompanhados

qualidade, prazo, resultado e na entrega da

toda a obra pronta, a mineradora deverá

ainda mais de perto, pois a segurança se

obra”, afirma Frederico Mourão, líder exe-

atingir a produção de 30,5 milhões de tone-

torna mais crítica e nossa atenção precisa

cutivo do empreendimento.

ladas de pelotas de minério de ferro ao ano,

ser redobrada”, analisa Adriano Reis, lí-

37% a mais do que a capacidade atual.

der do empreendimento.

Mobilização em ritmo
acelerado
A mobilização de pessoas nas obras
da Niplan é sempre um desafio à parte. Na
última edição da revista Niplan Notícias,
mostramos que a empresa, entre outras
especialidades, tem na mobilização de pessoas um fator chave de sucesso para os empreendimentos nos quais atua. E agora, no
atual estágio em que a obra da Samarco se
encontra, a atuação do pessoal de Recursos
Humanos é fundamental.
“Fazemos um trabalho com o SINE e
temos tido bons resultados. 70% da nossa
mão de obra é local, ultrapassando o índice

Foto aérea de parte da obra
do P4P da Samarco

20

out . nov 2012

exigido pela Samarco. Em novembro teremos nosso pico, com 1.200 pessoas atu-

Nova pelotizadora ficará estrategicamente
localizada no litoral do Espírito Santo

Obra entra no momento em que espaços começam a
reduzir e diversas atividades ocorrem ao mesmo tempo

uma empresa com garra, com bons desafios
e bastante comprometida no alcance das
metas. O índice solicitado está sendo atingido com responsabilidade” reforça Edelson
Paulino, coordenador do Sine de Anchieta.

Niplan é bi-campeã da
Copa de Segurança
ando aqui em Ponta de Ubu”, diz Roberto

muito importante, divulgamos vagas em

Andrade, gestor administrativo da Niplan e

balcões de empregos diversos, em alguns

à frente deste trabalho. O SINE (Sistema Na-

veículos de comunicação e jornais locais,

cional de Emprego) do município de Anchie-

com apoio da prefeitura”.

ta/ES, tem tido papel importante no desen-

Entre as metas e objetivos acordados

volvimento local e na parceria com empresas

com o cliente, a Niplan tem o compromisso

da região. Criado no final da década de 70,

de atingir o índice de 60% na contratação

é um programa do Ministério do Trabalho

de mão de obra direta local. “Este esforço é

e Emprego com o objetivo de organizar o

resultado do nosso compromisso em contri-

mercado de trabalho.

buir com o desenvolvimento da comunida-

A Niplan lança mão de várias alternativas para compor o quadro de profis-

de, conhecendo e respeitando suas potencialidades”, afirma Roberto.

sionais que vão atender as demandas da

Em reunião com representantes da Câ-

Samarco até o começo de 2014, término

mara de Vereadores e do Sine, a Niplan foi

do contrato. Roberto cita outras alternati-

parabenizada pelo compromisso nas contra-

vas para mobilizar tantas pessoas em tão

tações de mão de obra e fornecedores do Es-

pouco tempo. “Além do SINE, um parceiro

tado. “É prazeroso trabalhar com a Niplan. É

A Samarco promove mensalmente a Copa de Segurança, em que premia e reconhece as equipes e colaboradores que adotam atitudes concretas
pela segurança e pelo bem-estar de todos. O “título” da Copa de Segurança
de maio e julho foi da Niplan. Os times
ganhadores foram, respectivamente,
de movimentação de carga, de Jean
Carlos Chaves e Mecânica,do Aguinaldo Ferreira Lima.
A avaliação das equipes da Samarco é bastante rigorosa, englobam
mapas com pontos de verificação,
atendimento e respostas às inspeções, registro de quase acidentes,
atendimento aos procedimentos de
segurança, limpeza e organização,
além de eficácia do DSS (Diálogo Sobre Segurança).
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Niplan e Petrobras: parceria em diverso

O estaleiro de Inhaúma atende diversas
demandas da construção naval

Niplan está presente nos
estados de São Paulo,
Bahia e Rio de Janeiro
maior empresa brasileira tem a Ni-

a plan como parceira para diversos
empreendimentos. Seja no mar, ou em
terra, a Petrobras pode contar com a Niplan. Números e fatos comprovam que a
parceria entre as duas empresas se dá em

mostra, literalmente, o alto nível de pro-

no Rio de Janeiro e em Paulínia (Replan),

várias frentes. Recentemente, inclusive, o

fissionalismo envolvido na parceria. Além

interior de São Paulo.

cadastro da Niplan passou por uma rea-

das obras de adequação para a produção

No estaleiro de Inhaúma, que fica na

valiação da Petrobras, considerando a em-

de diesel S10 do terminal de Mataripe, na

Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, a Ni-

presa fornecedor nível A (máximo), o que

Bahia, a Niplan está presente em Inhaúma,

plan encerrou no final de agosto a manu-

22
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rsos empreendimentos
tenção das balsas de serviço, responsáveis
pelo transporte de equipamentos e peças
para as plataformas em alto mar, sobretudo
para instalações de tubulações para transporte de óleo e gás.
“Com o trabalho no estaleiro de
Inhaúma conseguimos ver, na prática,
a qualidade dos profissionais da Niplan,
que têm capacidade de atender demandas dos mais variados portes e segmentos. E com a associação com a Essentium,

Boa parte das atividades em Inhaúma referem-se a reformas no casco
das balsas de serviço

temos ainda mais clara esta nossa capacidade, de atuar fortemente no mercado
offshore”, analisa Matias Cerrato Fernandez, líder executivo da Niplan.
O estaleiro de Inhaúma atende diver-

“Agora, estamos na fase de produção

sas demandas da construção naval, como

e montagem dos dormentes de concreto,

a de embarcações de pequeno e grande

que são a base de suportação da tubula-

porte, além de reparo naval. A existência

ção. Paralelamente, estamos fazendo o tra-

de um dique de grandes dimensões, ao

tamento, jateamento e pintura dos tubos”,

lado de oficinas e cais com boa profun-

comenta Matias. A montagem da tubula-

didade, oferece diversas possibilidades de

ção estará sendo feita com uma máquina

uso do estaleiro, tornando-o uma rica opção

estocagem de Ribeirão Preto, tem no total

de solda orbital semiautomática, reduzindo

para a execução das obras navais da gi-

206 km de extensão.

em mais de 60% o tempo médio de uma

gante brasileira.

O cliente final da Niplan é a LOGUM,

Em Paulínia, na Replan, começou em

consórcio formado pelas empresas Ca-

julho o processo de produção e monta-

margo Corrêa Construções e Participações

gem da tubulação de etanol que ligará os

(10%), Copersucar (20%), Raizen (20%),

dutos aos tanques de armazenagem. A Ni-

Odebrecht

plan é responsável pela estrutura do pro-

(20%), Petrobras (20%) e Uniduto

cesso final de transporte de etanol, com

Logística (10%). O empreendi-

4 km de extensão. Toda a estrutura, que

mento tem término previsto

liga a refinaria de Paulínia ao terminal de

para fevereiro de 2013.

Transport

Participações

solda manual em obra semelhante.

O cadastro da Niplan
passou por uma
reavaliação da Petrobras,
considerando a empresa
fornecedor nível A
(máximo)
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Aprendizado e entrosamento
na obra da Usina VIII

Cronograma ultrapassa 80% de conclusão. Desafios continuam

A da Vale, no Complexo de Tubarão,

entrega das áreas de Pelotamento, Subes-

obra. A convivência é muito intensa e de

tação da Queima, Sub Pelotamento, Torre

muito crescimento. Conseguimos formar

Espírito Santo, ultrapassa 80% de cro-

de Resfriamento, Salas de Compressores e

um grupo coeso, a seis mãos, principal-

nograma concluído. Algumas atividades

Precipitadores”, explica Silas Sibin, líder do

mente em momentos críticos, o que toda

importantes do empreendimento estão

empreendimento.

obra apresenta” destaca Rogério Cabral,

obra na Usina de Pelotização VIII

em fase de conclusão e liberação para

“Em cerca de 28 meses de trabalho

gestor de planejamento. As “seis mãos”

comissionamento. “Chegamos na fase de

aprendemos muito uns com os outros na

citadas por Rogério simbolizam a Niplan, a

24
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A Vale é a maior produtora de minério e
pelotas de ferro do planeta

Usina VIII da Vale deverá entrar em operação
no início de 2013, com uma produção anual
estimada em 7 milhões de toneladas

Vale e a gerenciadora do empreendimen-

complementação mecânica e começando

mada de 7 milhões de toneladas. A Vale é

to. “Este nosso entrosamento faz tudo

a fazer os testes em todos os equipamen-

a maior produtora de minério e pelotas de

acontecer mais rápido”.

tos, com atenção especial à área de pelo-

ferro do planeta.

Faltam menos de 20% para a conclu-

tamento”, mostra Silas. E todo este cuida-

Em uma obra deste porte, ter o con-

são da obra, o que não indica que a velo-

do tem um grande motivo: a Usina VIII da

trole de todas as atividades é primordial.

cidade das atividades diminuirá, pelo con-

Vale deverá entrar em operação no início

Preparar-se para desafios já conhecidos

trário. “Estamos entregando relatórios de

de 2013, com uma produção anual esti-

então, é fundamental. É o caso do período
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por dentro das obras

A obra da Usina VIII da Vale
consumiu, apenas da Niplan, cerca
de 4,5 milhões de horas de trabalho

de chuvas, que se intensificam na região
em outubro e novembro. “Estamos efetuando a instalação das telhas de cobertura
dos prédios para evitarmos este período
sazonal”, comenta Rogério.

Entrosamento e aprendizados
A obra da Usina VIII da Vale consumiu,
apenas da Niplan, cerca de 4,5 milhões de
horas de trabalho. A experiência da empresa
mostrou que a necessidade de entrosamento com as equipes envolvidas no projeto é

Semana do meio ambiente:
conscientização dos colaboradores sobre
a necessidade da preservação ambiental

realmente fundamental. “Se o cliente está
junto conosco e nos dá liberdade de propor
soluções e expor dificuldades, o trabalho flui
de maneira excelente. Este foi o clima que
encontramos aqui”, diz Rogério, que completa: “é uma via de mão dupla, junto com
o cliente sempre chegamos às soluções de
forma mais rápida. Este aprendizado tem

Semana do meio ambiente na usina VIII

sido muito útil agora. Entramos em uma
fase de muitos detalhes, em que precisamos
de toda a equipe”.
Os resultados não são vistos apenas do
ponto de vista da qualidade de entrega do
serviço, mas também na segurança. “Sempre buscamos altos índices de desenvolvimento deste tema na Vale, o que tem mostrado a capacidade de nossa equipe de atuar
com comprometimento e atenção, principalmente nessa fase de conclusão quando aumentam os riscos devido ao início dos testes
dos equipamentos”, revela Silas.
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A semana do meio ambiente, promovida pela Niplan na Usina VIII, aconteceu
no começo de junho com uma série de atrações. O objetivo principal do projeto é
conscientizar todos os colaboradores sobre a necessidade da preservação ambiental. As atividades propostas contribuem para melhorar a educação ambiental, chamar atenção para o tema, incentivando a consciência individual, colaborando para
a redução do consumo de materiais e a geração de resíduos na obra da Usina VIII.
O ponto alto da semana do meio ambiente da Usina VIII foi o concurso de
frases para filhos de colaboradores da Niplan, que teve seu ganhador divulgado no
final de junho. Com a frase “O homem que maltrata o meio ambiente faz secar sua
própria semente”, Gabriel Henrick Moraes, de 10 anos, filho do técnico de montagem Edenilson Silva Nepomuceno, ganhou alguns prêmios. Além de uma camisa
ecológica feita de garrafa PET, o mais importante foi um Certificado que mostrou
sua preocupação com a defesa e conservação da natureza.

Niplan inicia empreendimento
na Vale Fertilizantes
Obra no complexo de Cajati/SP vai
erguer uma Estação de Tratamento
de Efluentes Líquidos

N contrato em julho para a construção

Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai. O

O empreendimento, no pico de mão

Complexo tem papel importante na região.

de obra, deve empregar de 350 a 400 pro-

de uma Estação de Tratamento de Efluen-

A Niplan será responsável por colabo-

fissionais. “Nossa prioridade, como sem-

tes Líquidos (ETEL) no Complexo Mine-

rar para a diminuição da emissão de poluen-

pre, é buscar mão de obra local e colabo-

roquímico de Cajati/SP. As obras, de fato,

tes na água, que sairá da indústria limpa e

rar para o desenvolvimento da região de

tiveram início em setembro.

tratada. “Passamos pela fase de estudos,

Cajati, onde a Vale já tem um importante

Esta unidade da Vale Fertilizantes é a

agora começa a primeira parte, que engloba

papel”, salienta Matias. São 488 colabo-

maior produtora brasileira de fosfato bicálci-

construção civil, tanques, bases e canaletas,

radores diretos do cliente da Niplan e mais

co, produto voltado ao mercado de nutrição

que vão possibilitar a instalação de equipa-

de mil profissionais atuando por meio de

animal. As operações da empresa em Cajati

mentos de tubulação. Depois chega a parte

empresas parceiras.

contribuem com o abastecimento de cerca

de eletromecânica, aí vêm os testes, comis-

Cajati fica a 230km de São Paulo,

de 60% do fosfato utilizado neste segmen-

sionamento, partida e entrada em opera-

na região do Vale do Ribeira, maior bacia

to no Brasil. Além disso, a unidade exporta

ção”, diz Matias Cerrato Fernandez, líder

hidrográfica e a maior área de preserva-

5,5% de sua produção para países como

executivo à frente do projeto.

ção do estado.

iplan e Vale Fertilizantes assinaram
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niplan nordeste

Niplan entrega reforma de
forno à Vale, em Simões Filho
Montagem mecânica do
Forno 8 da usina da Vale,
na Bahia, chega ao fim
epois de pouco mais de um ano e

D 230 mil horas trabalhadas, a Niplan
entregou o Forno 8 reformado à usina da
Vale, em Simões Filho, na Bahia. O complexo
da mineradora brasileira produz ferro ligas e
manganês (quarto metal mais utilizado no
mundo), usado, principalmente, para reforçar estruturas que necessitam de aço com
maior resistência.
A Niplan foi responsável por diversas
atividades, entre elas, construção da cuba
do forno, montagens da abóboda, das colunas de eletrodo, de 13 silos de carregamento, do sistema de exaustão e de refrigeração
e reforma do prédio, além da manutenção
de transportadores, da unidade de gás e dos
silos de mistura.
“Os principais desafios ficaram por
conta da impossibilidade de usarmos um
guindaste para erguer peças e estruturas
dentro do prédio do forno”, explica Francisco da Costa, gerente de contrato da Niplan.
O edifício, com altura de 40 metros não
permitia o uso de um guindaste para içar
e transportar peças mais pesadas. “Lançamos mão de várias outras maneiras para
elevar peças mais pesadas. Usamos guincho elétrico e muitas vezes utilizamos trabalho manual, como talhas e catracas”.

28

out . nov 2012

Forno 8 por dentro e por fora. Diversas atividades
consumiram 230 mil horas de trabalho

gestão comercial

Bons negócios e boas
perspectivas
Niplan tem sua força reconhecida

A pelo mercado por ser uma companhia com forte atuação em quase todos

Novos desafios e oportunidades
para o mercado e colaboradores

expansão e internacionalização de nossas

senvolvimento de negócios da Niplan ex-

atividades”, afirma Alexandre Verzbickas,

plica sobre o crescimento da empresa nos

diretor de suporte a gestão da Niplan.

próximos meses. “Já estamos trabalhando

os segmentos da indústria, de óleo e gás

A certeza da afirmação de Alexandre

na internacionalização dos negócios. Deve-

a alimentos, de automotiva a farmacêuti-

tem uma razão de ser, a capacidade dos

mos começar por fortalecer nossa atuação

ca. A associação com o grupo Essentium

profissionais da Niplan. “A nossa equipe

na América do Sul, depois México, aprovei-

acrescentou à empresa brasileira uma ex-

está plenamente apta a assumir estes de-

tando a presença da Essentium. Mercados

periência de quase 40 anos em infraestru-

safios que a empresa está propondo. Mu-

como a África, porém, também podem sur-

tura e edificações.

danças deste tipo só vão revigorar ainda

gir no nosso caminho”, aponta Neiva.

“Com a parceria, passamos a ter uma

mais a nossa equipe. É natural que lacunas

Os novos contratos fechados recente-

robustez muito maior. Além de agora atu-

se formem e tenham de ser preenchidas,

mente já mostram o caminho que será per-

armos em segmentos importantes para o

aumentando as possibilidades de desenvol-

corrido nos próximos meses pela Niplan em

crescimento do país, temos uma capacidade

vimento das pessoas”, finaliza Alexandre.

parceria com importantes clientes, como Pe-

ainda maior para seguir com os planos de

Nelson Neiva, líder corporativo de de-

trobras, Vale Fertilizantes e Initec do Brasil.

Cliente

Local do Empreendimento

Serviços

Consórcio Etanol

Petrobras - REPLAN - Paulínia - SP

Construção civil, montagem eletromecânica, instrumentação, apoio à
pré-operação, à partida e à operação assistida, referente às linhas de
dutos para alimentação dos tanques de armazenamento de etanol.

Vale Fertilizantes S.A.

Complexo Mineroquímico de Cajati - SP

Construção civil, montagem de estruturas metálicas, tubulações,
equipamentos eletromecânicos e instalação de instrumentação,
comissionamento e start-up para implantação do Projeto Etel (Estação
de Tratamento de Efluentes Líquidos).

Initec do Brasil Engenharia e
Construções Ltda.

Santo Antonio dos Lopes - MA

Montagem Mecânica para o Projeto MPX UTE PARNAIBA II GAS POWER
PLANT (517MW).

Vale S.A.

Vitória - ES

Construção Civil e Montagem Eletromecânica do Sistema de Transporte
de Granéis Sólidos (Reversibilidade da Rota AMT) para o Projeto usina
VIII (Pacote SR-02).

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Petrobras - REPLAN - Paulínia - SP

Fornecimento de bens e prestação de serviços relativos ao projeto
executivo, construção civil, modificações nos tanques TQ-4630, TQ4631, TQ-4670, TQ-4671 e TQ-4732 existentes, necessários para a
Implementação do Sistema Dutoviário de Etanol para o Mercado Interno
da Grande São Paulo.

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Terminal Aquaviário - Madre de Deus - BA

Serviços de Revamp dos braços de carregamento do Pier PP4, construção
e montagem do sistema de drenagem com nitrogênio dos braços de
carregamento da TRANSPETRO e adequação do sistema de diesel (QFC).

Petrobras - REPLAN - Paulínia - SP

Serviços de manutenção de caldeiraria em equipamentos, tanques,
esferas, tubulações, estrutura metálicas, em atividades de rotina e em
paradas operacionais.

Renovação do Contrato
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
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QSSMA

Niplan realiza SIPAT em
São Paulo e no Espírito Santo

Mais de 1.400 pessoas participaram dos eventos na sede,
no almoxarifado e no empreendimento da Usina VIII da Vale
ntre julho e agosto, os colaboradores

cionais. Não somente nesta semana, mas

palestras sobre qualidade de vida, bom hu-

de São Paulo (sede e almoxarifado)

todos os dias reforçamos um dos princípios

mor, andar seguro, economia de água e luz

e da obra da usina de pelotização VIII, da

da Identidade Estratégica da Niplan: Segu-

a atitudes corretas em casa e no trabalho.

Vale, no Espírito Santo, passaram por uma

rança”, diz Luis Fernando Albuquerque,

semana de muita conscientização. Foi a re-

gestor corporativo de QSSMA.

E

Na obra da usina de pelotização VIII
da Vale, houve até concurso de paródias,

alizada a SIPAT Integrada (Semana Interna

As atividades desenvolvidas tiveram

com a seriedade do tema, mas animando

de Prevenção de Acidentes de Trabalho),

como objetivo despertar a motivação e aler-

e divertindo os participantes. As apresen-

que envolveu, nas duas localidades, mais de

tar sobre a segurança, levando os colabo-

tações foram realizadas no refeitório, du-

1.400 colaboradores.

radores a refletir sobre a responsabilidade

rante o horário do almoço. Em diversas

“A SIPAT é uma semana especial. Por

pessoal na preservação da saúde e seguran-

ocasiões, os participantes retrataram a

meio de palestras, peças de teatro e infor-

ça, trabalho em equipe, adoção de hábitos

importância da segurança nas atividades

mativos, conscientizamos nossos colabo-

saudáveis entre outros temas correlatos.

diárias e, principalmente, a valorização

radores sobre a importância da prevenção

Em São Paulo, os eventos contempla-

de acidentes de trabalho e doenças ocupa-

vam desde sessões de quick massage, até
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de voltar para sua família com saúde, todos os dias.

gestão de pessoas

“Fale com o RH” mostra diálogo
aberto da Niplan com colaboradores
Ferramenta de
avaliação de satisfação
dos colaboradores tem
se mostrado eficaz em
várias frentes

C

riado em 2004, o programa “Fale
com o RH” tem renovado não só a

maneira de a Niplan dialogar com seu colaborador, mas também a confiança que sua
equipe tem na empresa. Com o objetivo
de medir a satisfação do dia a dia e roti-

Programa “Fale com o RH” gera muitas sugestões dos colaboradores.
Uma delas foi a responsável pela criação da ouvidoria

na de trabalho das pessoas, a ferramenta
já foi responsável por identificar problemas
e encaminhar soluções de diversas áreas

semestre de 2011 para o primeiro de 2012,

ao longo de anos. A cada seis meses, um

de 83% para 85%.

Além das perguntas comuns em atividades similares, os colaboradores da empresa têm total liberdade para criticar, elogiar e

formulário de pesquisa com perguntas sim-

“Deixamos os resultados nos quadros de

ples e objetivas circula por toda a empresa

avisos dos empreendimentos, assim como os

identificando pontos de melhorias nos em-

pontos que merecem planos de ação, à dispo-

Em um destes espaços em branco,

sição de todos”, explica Alexandre Verzbickas,

aguardando ideias inovadoras, apareceu

Na última pesquisa realizada, a

diretor de suporte a gestão e um dos idealiza-

uma sugestão que deu origem a outro gran-

participação dos colaboradores

dores do projeto. “A Niplan leva muito a sério

de projeto, a ouvidoria.

subiu de 87% para 91%. O

as questões de padrões, normas e transparên-

preendimentos por todo o país.

índice de satisfação geral
subiu, do segundo

“O ‘Fale
com o
RH’ é uma
de muitas
ferramentas que
temos para a gestão
de pessoas.”

Alexandre Verzbickas,
diretor de suporte a gestão

cia, sabemos que faz muita diferença”.

sugerir, com total descrição.

“O ‘Fale com o RH’ é uma de muitas
ferramentas que temos para a gestão de

O “Fale com o RH” existe há tanto

pessoas. Há também políticas claras de trei-

tempo porque as pessoas da Niplan acre-

namento e desenvolvimento, benefícios,

ditam na sua eficiência. Após as pesquisas,

entre outros. Mas o que mais atrai as pes-

os pontos de atenção levam à criação de

soas para a Niplan e estimula as que já es-

grupos de trabalho para uma melhoria es-

tão conosco a crescer ainda mais é o nosso

pecífica. Antes do ciclo seguinte já há uma

projeto futuro, os desafios que o mercado

pesquisa de menor proporção para medir

nos impõe e as oportunidades que criamos

os efeitos do trabalho.

e aproveitamos”, finaliza Alexandre.
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responsabilidade social

Niplan apoia Festival da
Cultura Japonesa na Bahia

No Festival, a Niplan também marcou
presença com um estande para receber seus
clientes da Bahia.
Hideo Hama, presidente da Fluxo
Soluções Integradas, foi o representante
dos patrocinadores no discurso de abertura do evento. “Os patrocinadores reconhecem a importância do trabalho dos
Massahiro Tokuzato, diretor de engenharia da Niplan e Hideo Hama,
presidente da Fluxo Engenharia, durante o discurso de abertura

japoneses e os homenageiam com este
apoio. Somente a dedicação e força de
vontade permitem que se organize um

Brasil mantém tradição
muito popular no Japão
ais uma vez a Niplan foi uma das em-

M presas patrocinadoras do Festival da

cional, que trouxe um pouco mais do Japão

Festival deste quilate, com estes abne-

em suas manifestações culturais, na culiná-

gados compartilhando o seu dia a dia de

ria, na tecnologia, na religião e nos esportes,

trabalho com a condução da ANISA e a

o festival apresentou curiosidades sobre as

organização deste Festival”, disse o pre-

histórias em quadrinhos japonesas.

sidente da Fluxo.

Cultura Japonesa em Salvador, na Bahia, em
parceria com a ANISA (Associação Cultural
Nipo-Brasileira de Salvador) e a Fluxo Soluções Integradas. Em sua 6ª edição, o evento
ocorreu no final de agosto, na AABB – Associação Atlética Banco do Brasil, com o tema
“Mangá”. Além de sua programação tradi-
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Festival trouxe manifestações
nos campos da cultura, culinária,
tecnologia e esportes

Construindo com
solidariedade
Iniciativas de colaboradores da Niplan
desenvolvem ações reais voltadas ao apoio às
comunidades no Espírito Santo

O acreditam que o desenvolvimento

s colaboradores do Grupo Niplan

bém participou do Dia do Voluntariado

da sociedade depende de ações varia-

sábado de agosto, em Piúma, 16 cola-

das e direcionadas de forma que possam

boradores da Niplan pintaram o Centro

contribuir para o desenvolvimento da

de Recuperação Betesda, entidade volta-

cidadania. Este discurso é transforma-

da ao apoio a ex-dependentes químicos,

do em ações reais, tanto por meio dos

além de doarem um fogão à instituição.

projetos da Niplan voltados à indústria

O auxiliar de planejamento Dhiony

quanto ao apoio às comunidades locais

Mattos Ribeiro liderou o grupo da Ni-

onde atua.

plan que, no mesmo Dia V, reuniu várias

(Dia V), em Guarapari e Piúma. Em um

O projeto Viver Bem é um dos que

crianças na praça Santa Rosa, em Guara-

simbolizam bem esta filosofia. Vitor

pari, para um dia inteiro de muitas brin-

Hugo de Almeida, profissional de meio

cadeiras, orientações sobre alimentação

ambiente da Niplan no empreendimento

saudável, meio ambiente e segurança.

da Samarco, esteve à frente desta inicia-

Na obra da ArcelorMittal, os colabo-

tiva que atendeu cerca de 200 pessoas

radores da Niplan distribuíram brinquedos

entre adultos e crianças no município de

nas creches localizadas na região de Ser-

Anchieta. “Promovemos desde corte de

ra e Vitória. Os mais de 400 brinquedos

cabelo, com profissionais contratados,

arrecadados passaram por uma triagem,

até a simulação de segurança no trân-

classificados pela idade e sexo da criança,

sito, com brincadeiras lúdicas, aferição

aumentando a satisfação e alegria daque-

de pressão e glicemia”, explica Vitor. A

les que os recebiam.

Ação em Serra: brinquedos e alegria em uma
ação voltada à comunidade local

Ação em Guarapari: orientações sobre
alimentação saudável, meio ambiente e
segurança.

equipe da Niplan não parou por aí, ensinou aos presentes a fazer sabão com

Projeto Viver Bem: 200 pessoas entre adultos
e crianças beneficiadas pelas ações da Niplan

óleo de cozinha, colaborando para o
meio ambiente e economia das famílias
da comunidade no entorno do empreendimento da mineradora. Em conjunto
com a própria Samarco, a Niplan tam-
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nossa gente

Uma empresa jovem, com velho s
Quem são alguns dos colaboradores que estão há mais tempo na empresa

icar muitos anos em uma mesma

muito tempo em uma mesma empresa que

As pessoas que estão há bastante

empresa, para os mais novos, pode

cresce tanto como a Niplan é muito positi-

tempo na mesma empresa a conhecem

até soar estranho, mas para uma compa-

vo para a carreira. “A empresa cresce e, na-

bem, todo seu histórico, o que dá certo e

nhia tão jovem como a Niplan (apenas

turalmente, oferece desafios. Se a pessoa

errado, principalmente em momentos de

22 anos), ter colaboradores com cerca de

fica muito tempo em uma empresa com

mudanças. “Elas são fundamentais para

15 anos de casa é um orgulho e tanto.

este perfil, significa que responde bem aos

ajudar os mais novos a entender certos

São funcionários que acreditaram em seu

desafios que o mercado impõe”, afirma.

processos e ainda a responder mais rapi-

F

próprio trabalho e na companhia, viram

O comentário da consultora vai bem

damente às demandas que surgem em

seu crescimento e evolução ao longo de

ao encontro do momento vivido pela

períodos como este, que a Niplan está vi-

anos e têm uma parcela de contribuição

empresa, por conta da associação com

vendo”, afirma Lucy.

considerável no atual estágio em que se

a Essentium. A Niplan está em constante

Como aproveitar, então, as oportu-

encontra a Niplan. Agora, são reconheci-

evolução e crescimento, se seus colabo-

nidades que uma empresa como a Niplan

dos por sua bonita trajetória.

radores acompanham esta evolução, es-

oferece, crescendo e atuando em ramos

pontaneamente as oportunidades apare-

cada vez mais diversificados? A resposta é

cem e são aproveitadas.

fácil: conhecimento. “Buscar conhecimen-

Para a consultora de Recursos Humanos da Tonioli Associados, Lucy Costa, ficar

Muitas mudanças, mais maturidade
A analista administrativa Solange Cristina Romero é daquelas que
conhece a empresa como poucos. São 19 anos de Niplan e muitas
mudanças. “Adquiri maturidade durante todo esse tempo. Presenciei
muitas mudanças que ocorreram, vi a Niplan cumprindo sua missão”,
comenta. “É gratificante presenciar o crescimento da empresa e crescer junto com ela, adquirindo sempre novas experiências”. Solange
entrou na empresa como telefonista, passou a recepcionista pouco
tempo depois. Para área administrativa e orçamento, onde está hoje,
a passagem foi ainda mais natural. “A Niplan nos oferece um dia a dia
dinâmico, ambiente de trabalho que desafia e oferece boas perspectivas de crescimento profissional”, completa Solange.
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o s conhecidos

to, estudar o mercado, ler as notícias so-

Aprendizado constante

bre segmentos variados, participar de grupos de discussão e utilizar a rede contatos
para ganhar noção mais real do mercado,
novas tecnologias, concorrentes e novas
demandas é fundamental para dar respostas rápidas. Quando a empresa precisar
do profissional, ele estará lá, preparado”,
conclui a consultora, que é exemplo da
própria afirmação, trabalhou por 18 anos
em uma indústria de alimentos, passando
por diversas áreas e setores.
Exemplos de profissionais na Niplan
que sabem aproveitar oportunidades não

Adna Gomes de Souza ocupa o cargo de analista técnico administrativo em São Paulo e está na Niplan há 16 anos e 6 meses. Para ela, crescimento é quase sinônimo de Niplan. “Comecei como recepcionista, passei
pela área administrativa de obras e depois apoio às obras em suporte de
suprimentos de materiais, diligenciamento e qualidade”, comenta, mostrando a experiência de passar por diversos departamentos. Hoje, Adna
está na área de contratos: “busco e quero buscar sempre novos desafios”.
Adna está no caminho certo. Seu perfil se encaixa à cultura da
Niplan, uma empresa que busca sempre crescer mais e atender ao mercado e suas diversas demandas. “Sempre busco crescimento, fui crescendo na empresa, mas ainda quero mais. A Niplan dá oportunidades”,
comenta Adna, que há dois anos terminou o curso superior de administração de empresas e já planeja uma pós-graduação para 2014, na área
financeira e de contratos.

faltam. Conheça alguns deles.

No lugar certo, na hora certa
O carioca Jorge Damião Lemos Luna está há quase 12 anos na Niplan.
Sempre viajando pelo Brasil nos empreendimentos da empresa, Damião
passou por diversos projetos, observando a evolução no campo, entre eles,
nas empresas Aventis Pharma, Suzano, BDF Nívea, Merial e, recentemente
na reforma do Alto-Forno 1 da ArcellorMittal, no Espírito Santo.
O fato de atuar em obras e estados diferentes pelo Brasil deu muita
experiência a Damião. “Sabia que seria assim quando entrei. Acostumei
rápido. É bom conhecer vários lugares, culturas. Isso é característica de
empresas como a Niplan e nos dá uma boa bagagem, porque a variedade
de projetos com que trabalhamos nos ajuda muito no desenvolvimento
pessoal e profissional”, afirma o supervisor administrativo.
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