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Daniel Nogueira
Diretor de Operações

Palavra da 
Diretoria
Depois de uma SIPAT bastante espe-
cial, já no final do ano, pudemos come-
morar no site da GERDAU em Ouro 
Branco, 2 MILHÕES de horas trabalha-
das sem acidentes com perda de tempo 
e encerramos 2022 com números exce-
lentes na preservação da vida.

Seguimos fortes na construção da 
Governança para a companhia, implan-
tando este ano o COMPLIANCE na 
empresa, elevando o nível de integrida-
de dentro dos nossos negócios.

Com muita integração entres os times 
do Centro de Serviços Compartilhados 
e os times das operações, fizemos 
entregas relevantes, como a Troca da 
Lança na ALUMAR – MA, Implantação 
da Filtragem de Rejeito na ALCOA – 
MG, Reforma e Troca Sistema de 
Selagem do Gasômetro de GCO da 
GERDAU – Ouro Branco, Revitalização 
Estrutural AF-2 da GERDAU – Ouro 
Branco, e tantas outras, com boa gestão 
e transparência com nosso cliente, 
seguimos firmes em entregar o combi-
nado.

Neste ano, encerro um ciclo de quase 
30 anos na ALFA, boa parte deste 
tempo a frente das operações da 
empresa, para assumir novos compro-
missos com o futuro da Companhia. 

Seguindo o plano de sucessão, assume 
a Diretoria de Operações da Unidade 
de Montagens, o Sr. Túlio Jacinto, antes 
Superintendente de Operações, e a 
partir deste mês de janeiro de 2023, 
Diretor de Operações. 

Com toda competência que vem 
mostrando ao longo destes últimos 
anos, toda a empresa fica confiante no 
excelente trabalho que fará a frente das 
Operações de Montagem.

Desta forma, agradeço especialmente a 
todo o time da ALFA, nas pessoas do 
nosso Presidente Sr. Filipe Bandeira, 
nosso vice Presidente Sr. Cácio Silva, 
nossos diretores, Sr. Geovane Rabelo, 
Sr. Leandro Gomes e Sr. Jarbas Silva, 
por tantos anos de companheirismo e 
trabalho juntos. Agradeço também a 
Fornecedores e Clientes pela confiança.

Desejo a todos um ano de 2023 de 
muito sucesso, com muitas realizações.

EXPEDIENTE:

www.alfaengenharia.ind.br
Responsável: Comercial e Marketing da Alfa Engenharia 
Produção Editorial: Agência Foxes Mídia
Fotografia: Acervo Alfa BOLETIM

Fale conosco:
UNIDADE FABRICAÇÃO: (37) 3241.4111 
UNIDADE MONTAGEM: (37) 3241.1605 

Finalizamos mais um ano com grandes 
conquistas do time Alfa Engenharia. A 
empresa segue crescendo de forma 
sustentável, sempre ágil na adaptação 
da sua estratégia, mas muito focada nos 
seus propósitos e na sua linha de visão.

Neste ano tivemos a satisfação de 
celebrar os maiores contratos da histó-
ria da empresa, tanto para a Unidade de 
Fábrica, quanto para a Unidade de 
Montagens. Percebemos um contínuo 
aumento da confiança dos nossos clien-
tes e expressiva evolução na performan-
ce do time.

Nossa equipe de Gestão de Pessoas se 
reestruturando, já contribui significativa-
mente no desempenho das equipes, 
programas inovadores e de grande 
sucesso como o PCA, a evolução do 
programa Trainee, o constante investi-
mento em formação de líderes, na capa-
citação coletiva e individual de pessoas, 
formam base para nosso futuro. 

“encerro um ciclo 
de quase 30 anos 
na ALFA, boa parte 
deste tempo a 
frente das operações 
da empresa, 
para assumir novos 
compromissos 
com o futuro da 
Companhia”



HACKATHON:
Alfa promoveu
evento de inovação
e tecnologia
Novos Talentos, Novas Tecnologias. Este foi o lema da 
competição Hackathon realizada em agosto de 2022 
pela Alfa Engenharia, a fim de mobilizar alunos da área 
de tecnologia para desenvolvimento criativo de novas 
tecnologias que possam fazer a diferença no dia a dia. 

Foram três dias (05, 06 e 07/08) de trabalhos e dedica-
ção intensa dos alunos das universidades de Itaúna, 
Federal de Viçosa e PUC, sendo ao todo 09 equipes 
participantes.

Após grande esforço dos alunos, no último dia ocorreu 
avaliação da banca que classificou assim os três 
primeiros grupos:

1º Lugar R$3.000,00 - D3VS (Universidade de Itaúna)

2º Lugar R$1.500,00 - OS ATRASADOS (Universida-
de Federal de Viçosa)

3º Lugar R$900,00 - VOID (Universidade de Itaúna).

O superintendente de Tecnologia da Alfa Engenharia, 
Natanael Nogueira, avaliou o evento. "Os alunos da UIT, 
UFV e PUC trabalharam de forma impecável, entregan-
do softwares funcionais, aplicativos de ótima funcionali-
dade. Pesquisa e desenvolvimento estão no DNA da 
Alfa. Daqui pra frente, cada vez mais Hackathons vão 
acontecer em proporções maiores", declarou.

A Alfa Engenharia, com a realização do Hackathon, 
destaca ainda mais um de seus valores:

INOVAÇÃO: Sempre abertos ao novo, ao fazer 
diferente, ensinando e aprendendo.
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ACESSE O CANAL DA ALFA 
NO YOUTUBE E ACOMPANHE 

NOSSAS AÇÕES.

ACESSE O CANAL DA ALFA 
NO YOUTUBE E ACOMPANHE 

NOSSAS AÇÕES.

DÁ UM PLAY
NA ALFA!

DÁ UM PLAY
NA ALFA!

youtube.com/@play_alfa

Fotos do evento.
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Alcoa Alumínio:

Implantação Projeto Bauxite – Poços de Caldas MG
A Alfa Engenharia realizou em 2022 a entrega de mais 
um projeto com assinatura de excelência da empresa, 
para a Alcoa Alumínio, em Poços de Caldas-MG. 

No escopo do projeto, realização de serviços de monta-
gem eletromecânica para a implantação Projeto BRFP 
(Bauxite Residue Filtragem Plant), sendo galpão, 
tanques e tubulação.

Foram 122 toneladas de Fabricação e 1.574 toneladas 
de Montagem.

Cada projeto realizado pela Alfa Engenharia destaca-se 
pelo compromisso com a execução de qualidade em 
fabricação e montagem, de ponta a ponta. Assim, a 
empresa vai cada vez mais se consolidando como a 
melhor solução customizada para os clientes.

Visando cada vez mais seu projeto de expansão, a Alfa 
Engenharia tem atuado com destaque no mercado. 

No ano de 2022, a empresa firmou nova parceria com a 
ERO Brasil, mineradora com unidades operacionais de 
produção de cobre no norte da Bahia (Vale do Curaçá), 
projeto em fase de implantação no Pará, além de uma 
mina de ouro no estado do Mato Grosso.

A Alfa Engenharia foi contratada em dezembro do ano 
passado para realizar serviços de detalhamento e fabri-
cação de Tubulações e Conexões para o Projeto de 
Aprofundamento da Mina Pilar, localizado no município 
de Jaguarari, na Bahia.

A previsão é que as entregas sejam concluídas até maio 
de 2023.

Montagem do Galpão

PROJETO CONCLUÍDO

NOVA PARCERIA

Montagem dos Tanques Montagem das Tubulações
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ArcelorMittal:

Projeto DR PELLET FEED em Itatiaiuçu-MG.

GRANDES CONTRATOS FIRMADOS EM 2022

A Alfa Engenharia firmou em 2022 o maior contrato da 
história da empresa, com fornecimento de Mão de Obra 
para Montagem Eletromecânica completa incluindo 
todas as atividades necessárias a montagem de equi-
pamentos mecânicos e elétricos, estruturas metálicas, 
caldeirarias, tubulações, instrumentos, materiais mecâ-
nicos e elétricos, comissionamento e testes dos equipa-
mentos do Projeto DR Pellet Feed.

A obra já está sendo executada pela Alfa Engenharia na 
Mina de Serra Azul e faz parte do projeto de expansão 
da ArcelorMittal nas suas operações em Minas Gerais. 

Serão 15.569 toneladas de fornecimento e montagem
em toda obra, com previsão que a Alfa alcance ainda o 
pico de 1100 profissionais mobilizados para execução 
do projeto. 

Estão à frente do projeto o superintendente de Obras, 
Leonardo Zanoli, e o gerente de Planejamento, Dario 
Chiaradia.

É a Alfa Engenharia consolidando a cada dia grandes 
conquistas para sua história.

Serão 15.569 toneladas de 
fornecimento e montagem 

em toda obra, com previsão 
que a Alfa alcance 

ainda o pico de 1100 
profissionais mobilizados para 

execução do projeto. Ilustrações do projeto.



A ALFA ENGENHARIA comemora o resultado de 
2.000.000 HHT sem acidentes com perda de tempo 
nas obras da GERDAU EM OURO BRANCO-MG.   }
2.000.000 HHT SEM ACIDENTE 

COM PERDA DE TEMPO

SEGURANÇA 
ACIMA DE TUDO

www.alfaengenharia.ind.br
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Alcoa Alumínio:

Serviços Eletromecânicos 
DEBOTTLENECKING #2 – São Luis-MA

São Luis do Maranhão é a cidade de mais um grande 
projeto desenvolvido pela Alfa Engenharia, com contra-
to também firmado em 2022. 

O cliente é a Alcoa Alumínio, com fornecimento de mão 
de obra e equipamentos necessários à execução das 
obras de montagens eletromecânicas.

“Se trata de projeto na refinaria da Alumar, para repo-
tencialização da planta, composta basicamente de 
duas macro áreas (vermelha e branca), que por sua vez 
se dividem em 04 sub áreas (moagem, digestão, preci-
pitação e calcinação). Nos próximos 18 meses a Alfa irá 
garantir o aumento de aproximadamente 190 mil tonela-
das/ano e estabilidade operacional da fábrica”, desta-
cou o superintendente de Operações da Alfa Engenha-
ria, Tales Francisco.

Ao todo, 3.100 toneladas de Montagem.

Histórico de obras

A Alfa Engenharia vem atuando com excelência em São 
Luis. No ano passado, em maio, foi entregue a obra de 
Recuperação Estrutural do Descarregador de Navios 
DM21, localizado no Porto Alumar, projeto considerado 
um dos maiores em performance técnica desenvolvido 
pela empresa. “Este equipamento foi colapsado 
acidentalmente em maio de 2021, e em menos de 1 ano 
teve toda sua engenharia desenvolvida, fabricada, 
transportada e montada sendo recolocado em opera-
ção pela Alfa”, comentou Tales.

GRANDES CONTRATOS FIRMADOS EM 2022

Ilustrações do projeto.



Visita na Fábrica:
Equipe de robótica do 
SESI visitou a unidade Fábrica
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MAIOR CONTRATO DE FABRICAÇÃO EM ANDAMENTO

A Equipe ATOMBOT de robótica do SESI de São João 
Del Rei-MG esteve em setembro de 2022 na unidade 
Fábrica da Alfa Engenharia em Itaúna-MG, conhecendo 
nossa estrutura e atividades. 

A equipe é patrocinada pela Alfa Engenharia e participa 
de competições em todo país e no exterior.

A visita faz parte do programa da Alfa de interação com 
a comunidade.

A Alfa Engenharia realiza entrega de fornecimento de 
caldeiraria e pequenas estruturas do Projeto Capane-
ma Unidade Natural da Vale Mineração, localizado no 
Complexo Minerador de Mariana/MG.

Ao todo, são 1.945 toneladas de fornecimento, o maior 
contrato de fabricação da empresa. Mais um marco 
importante na história da Alfa Engenharia. 

Nas imagens, carregamento que saiu para entrega de 
parte do fornecimento no mês de dezembro de 2022.

“A Alfa Engenharia demonstra que está evoluindo em 
seus objetivos empresariais e que todos os setores da 
empresa da mesma forma estão melhorando continua-
mente para suportar este crescimento. Nossos clientes 
estão cada vez mais confiantes em nossa empresa 
como solução para os seus projetos”, comentou Riva-
milton Brito, coordenador de Orçamentos.

IDEIAS PROJETADAS, FABRICADAS E ENTREGUES!

Vale Mineração: Projeto Capanema

Fornecimento de caldeiraria e pequenas estruturas

Fotos do carregamento para entrega.

Acervo Alfa.



www.alfaengenharia.ind.brInformativo da Alfa Engenharia | 3ª edição | Jan / 2023

08

BOLETIM

DE OLHO NA INTEGRIDADE

O mês de setembro de 2022 marcou o lançamento 
oficial do Compliance da Alfa Engenharia, com apre-
sentação do Código de Ética e Conduta e do Regula-
mento Interno. O evento aconteceu no Teatro Silvio de 
Matos, em Itaúna-MG, e contou com equipes da 
empresa das unidades Fábrica e Montagem, além das 
obras.

O presidente executivo da Alfa Engenharia, Filipe Ban-
deira, destacou na oportunidade a importância do 
engajamento de todos, principalmente na adesão ao 
Compliance. O vice-presidente Cácio Alexandre Silva 
participou através de vídeo, reforçando a construção 
do Compliance sob a ótica da identidade estratégica 
da empresa (Missão, Visão e Valores).

O coordenador Jurídico, Lucas Faria, apresentou os 
documentos que foram entregues a toda equipe, desta-
cando cada ponto contido e que serão importantes no 
acompanhamento de cada colaborador.

Como convidados, o professor Rodrigo Dolabela e o 
compliance Officer da Barbosa Melo, Marcelo Assis, 
trouxeram suas experiências para dividir com todos os 
presentes, o que enriqueceu a ação desenvolvida. 

Para Denise Andreata, superintendente de Suprimen-
tos e membro do Comitê de Implantação do Complian-
ce, “fazer parte da  implantação do Programa de Com-
pliance da Alfa tem sido uma honra e muito engrande-
cedor. Temos conseguido atingir uma gama expressiva 
de colaboradores mostrando como um programa 
dessa envergadura ajuda na atuação de cada um no 
dia a dia, dando mais transparência e segurança no 
exercício das nossas atividades. Não tenho dúvidas 
que estamos trilhando um caminho muito positivo e 
sem volta”, destacou.

Ao final, os diretores Leandro Gomes, Daniel Nogueira 
e Jarbas Silva destacaram a importância do momento e 
engajamento de todos na disseminação do Complian-
ce e do Código de Ética e Conduta.

#Compliance

Alfa Engenharia realizou em setembro de 2022 
o lançamento do Compliance

Fotos do evento.
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ALFA É SEGURANÇA

A Alfa Engenharia realizou em novembro de 2022 mais 
uma edição da SIPAT nas unidades Fábrica e Monta-
gem, em Itaúna-MG. Na edição deste ano, o tema foi 
"COMPORTAMENTO SEGURO".

Uma semana de várias ações, como palestras e dinâ-
micas, com temáticas sobre Diversidade e Inclusão 
Social, Percepção de Riscos, Compliance, entre outros. 
O evento foi promovido através da equipe de Seguran-
ça, sob responsabilidade de Marcelo Pera de Carvalho, 
Engenheiro de Segurança da Alfa Engenharia, com 
apoio da equipe de RH, através da supervisora Daniela 
Cristina Marçal.

Segurança como valor inegociável. É a Alfa Engenharia 
aplicando um dos seus principais valores com a experi-
ência da emoção. Isso faz toda diferença para nossa 
equipe. 

#Sipat

Sipat é realizada nas unidades Fábrica e Montagem

#MarcaHistórica

2.000.000 HHT sem 
acidente com perda de 
tempo
Realizamos no dia 22 de dezembro nas obras da 
Gerdau em Ouro Branco/MG, evento em comemoração 
às 2.000.000 de horas sem acidente com perda de 
tempo. Um marco histórico para a Alfa Engenharia, que 
consolida seu valor fundamental: a SEGURANÇA.

No evento, participação de diretores, gerentes e coor-
denadores que destacaram a busca incansável de 
todos para conquistas de grandes marcas, demons-
trando o alinhamento com o propósito da empresa, 
engajamento e união para o bem comum.

“Objetivo atingido com empenho, dedicação, compro-
misso e responsabilidade de todos os colaboradores 
que fazem parte do Time Alfa do Site Gerdau, onde a 
Segurança é valor inegociável, buscando em primeiro 
lugar preservar a integridade física e psíquica de cada 
um, com uma parceria sadia e sempre presente do 
Cliente Gerdau.”, declarou Altair Henemann, gerente 
de Projetos.

Durante o evento aconteceram homenagens àqueles 
que se destacaram no contexto da SEGURANÇA, além 
de sorteio de prêmios.

SEGURANÇA 
ACIMA DE TUDO

Fotos do acervo.
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CONHECIMENTO E FUTURO

INSPIRAÇÃO e REALIZAÇÃO:
Este foi o lema do Conectar Trainee, evento da Alfa 
Engenharia realizado em dezembro de 2022, que 
reuniu engenheiros formandos do Programa Trainee da 
empresa e novos que estarão participando no primeiro 
semestre de 2023.

O evento contou com a presença de diretores, gerentes 
de obras, superintendentes e supervisores da empre-
sa,  que também participam do projeto como mentores 
e apoiadores.

O diretor de Operações da empresa, Daniel Nogueira, 
comentou sobre o evento. "Muita satisfação de partici-
par deste projeto com toda essa equipe. Formamos e 
estaremos formando grandes profissionais, entrando 
num ciclo ainda mais promissor, com mais engajamen-
to de todos, um caminho de sucesso".

O gerente de Projetos e um dos mentores do Programa 
de Trainee, Wagner Santos, comentou. “É um programa 
que nasce da necessidade de formação de novos 
líderes. Criando forma, traz uma base sólida nas pesso-
as que são nossos multiplicadores e que vão realizar 
nossos projetos em campo e junto aos nossos clientes”.

A proposta do projeto é atuar no contexto dos valores 
da empresa, com ENVOLVIMENTO - trabalhando 
sempre com equipes multidisciplinares e dinâmicas, 
bem como INOVAÇÃO - sempre abertos ao novo, ao 
fazer diferente, ensinando e aprendendo.

Alfa Engenharia projetando o futuro

#Capacitação

Capacitação sobre 
planejamento na Alfa 
Engenharia
Em setembro de 2022 a Alfa Engenharia realizou mais 
um evento de capacitação. Desta vez, foco no PLANE-
JAMENTO, que é fundamental para as atividades da 
empresa.

O objetivo do evento foi disseminar a cultura do plane-
jamento com foco em resultado, permitindo a integra-
ção da Sede com as obras, através da padronização e 
ideação dos procedimentos e formulários do planeja-
mento.

O evento ocorreu em Itaúna-MG, cidade sede da 
empresa.

#Trainee



TODOS PELAINTEGRIDADE

#VOCÊFAZPARTE

LIGUE:

0800 517 1027
ACESSE:

www.alfaengenharia.ind.br/compliance

Notou alguma
IRREGULARIDADE:
DENUNCIE!

SOMOS
EXEMPLO
#

Oneximo Gruppi
Superint. de Planejamento

Denise Andreata
Superint. de Suprimentos
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INTEGRAÇÃO E MELHORIAS

#2023

Nova composição setorial promoverá integração e 
melhoria nos processos da Alfa
A partir deste ano de 2023, a Diretoria Técnica foi criada na Alfa Engenharia, a fim 
de padronizar e melhorar os processos dentro da organização. Neste contexto, foi 
criado o QSMS, estando integrados os setores de Qualidade (SGI), Segurança do 
Trabalho, Meio Ambiente e Saúde. A proposta é consolidar a integração destes 
setores, fortalecendo cada um individualmente, tendo em vista a importância 
destes no contexto da corporação - da sede para as obras. 

Referente a área de Engenharia, hoje existem duas vertentes: Na Unidade Fábrica, 
atendendo toda demanda de fabricação e dando suporte à Montagem e na Unida-
de Montagem, porém, situadas em campo, nas obras. A proposta é que a Alfa 
Engenharia tenha também na sede Unidade Montagem uma equipe exclusiva para 
as operações de obras, centralizando os padrões e processos da empresa, sendo 
suporte para atendimento dos trabalhos de campo.

O diretor responsável pela Diretoria Técnica, Leandro Gomes, comenta sobre a 
integração e nova configuração estrutural. “Mesmo com o QSMS e a Engenharia 
nesta nova concepção, a Diretoria de Operações continua tendo sua equipe para 
operacionalizar os processos - terão pessoas para executar as ações tanto do 
QSMS quanto da Engenharia. O que muda é que os padrões, os treinamentos e o 
suporte serão todo pela equipe da Matriz, da Diretoria Técnica. Nas obras continu-
am as equipes operacionais, mas na sede se mantém todo o Acervo Técnico e 
diretrizes para aplicação em campo”, destacou.

Todas essas mudanças na empresa estão em andamento, com foco em melhorar 
a cada dia os processos de ponta a ponta na corporação, fortalecendo a empresa 
rumo aos seus objetivos e em atendimento aos clientes. Leandro Gomes, diretor


