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Palavra da
Diretoria

Cácio Alexandre Silva
Vice-presidente Executivo

Somos uma empresa de pessoas!
Várias ações estão em andamento e
não vamos parar por aqui. Compartilhamos as mais relevantes em processo de
implementação:

Iniciamos o ano de 2022 com vários
desafios a serem vencidos e grandes
perspectivas futuras de crescimento e
ampliação do quadro de colaboradores.
Lembrando que ampliamos nossas
atividades em mais de 300% nos últimos
3 anos e realizamos a primeira incorporação empresarial da, agora, Unidade
Fábrica.
Na busca de nosso propósito de sermos
a melhor solução customizada para
nossos clientes, redesenhamos nossa
linha de VISÃO projetando um crescimento ousado, mas consciente, para
nossos negócios de fabricação e
montagem. Vamos dobrar de tamanho
até o ano de 2026, e para atingirmos
nossos objetivos estratégicos nos
campos econômicos e financeiros,
mercado e cliente, pessoas e processos
estamos decididamente investindo no
desenvolvimento do mais fundamental
dos nossos recursos: GENTE!

- Lançamos o PCA (Programa de Capacitação ALFA) o qual busca a divulgação e treinamento in house, focado nos
temas inerentes aos nossos negócios:
desde a estratégia adotada pela empresa até a entrega final de nossos produtos e serviços. Até hoje já tivemos mais
de 200 colaboradores envolvidos.
Também trabalhamos firmes na capacitação externa com mais de 500 colaboradores envolvidos somente no primeiro
semestre;
- Reposicionamos os setores de RH e
Segurança, com uma nova arquitetura
organizacional, realçando também a
importância das áreas de tecnologia e
inovação, fundamentais neste mundo
atual;
- Reforçamos nossos times de suporte
(Centro de Serviços Compartilhados) na
busca de atendermos nossos clientes
internos, com a contratação de novos
Superintendentes,
Coordenadores,
Técnicos e Analistas;
- Reforçamos nossos times de execução (Obras e Fabricações) na busca de
sermos a melhor solução customizada
para nossos clientes finais com a
contratação de Gerentes de Contratos,
Superintendentes e Técnicos;

EXPEDIENTE:
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Responsável: Comercial e Marketing da Alfa Engenharia
Produção Editorial: Agência Foxes Mídia
Fotografia: Acervo Alfa

- Implementamos o acompanhamento
das atividades Táticas/Operacionais
através de indicadores de performance,
auxiliando na tomada de decisões
operacionais;
- Firmamos parcerias com importantes
entidades e empresas internacionais e
especializadas em capacitação, consultoria e relacionamento empresarial, para
suporte nas orientações, com foco em
pessoas e processos, à nossas equipes
internas (Fundação Dom Cabral,
AMCHAM,
Sinduscon,
Kienbaum,
Fiemg dentre outros).
Enfim, diversas ações que adotamos
para apoiar nosso time no alcance de
nossos objetivos estratégicos: projetos,
ações, redesenho, parcerias, contratações, capacitações e treinamentos.
Tudo isso suportado por um time engajado com nossa VISÃO e nossos VALORES.
Trabalhamos com foco! Comprometimento, envolvimento, inovando, sempre
em parceria, segurança, com senso de
dono, muita técnica e não menos importante: sofisticadamente simples!

“

SOMOS UMA
EMPRESA DE
PESSOAS!”

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

FABRICAÇÃO

Maior contrato
fechado em
Fabricação

1.631,23 toneladas

A Alfa Engenharia anunciou em abril de 2022 o maior
contrato fechado em FABRICAÇÃO junto a Vale Mineração.
Trata-se de fornecimento de caldeiraria e pequenas
estruturas do Projeto Capanema Unidade Natural com
1.631,23 toneladas, localizado no Complexo Minerador
de Mariana/MG. Um marco nestes 31 anos da empresa.
O fornecimento é considerado pela direção da empresa
como um grande passo para a conquista de objetivos
traçados em seu planejamento.

Cimentação
Nexa
Em junho de 2022, a Alfa Engenharia firmou um novo
contrato com a empresa Nexa Resources.
Nesta parceira, serão executados serviços de montagem eletromecânica referente ao Projeto “Planta de
Disposição a Seco”, no município de Três Marias, no
estado de Minas Gerais.
O escopo abrange montagem de equipamentos como
filtros, tanques, bombas, entre outros, montagem de
caldeirarias como moegas, silos e montagem de tubulações de aço e PEAD e também toda a instalações elétrica para o completo funcionamento da Planta.
O projeto foi iniciado em junho de 2022, com previsão
de conclusão contratual em janeiro de 2023.

Unidade

FÁBRICA

Capacidade de 300~400 toneladas/mês para fabricação
de caldeirarias diversas e estruturas metálicas.

03
Informativo da Alfa Engenharia | 2ª edição | Jul / 2022

www.alfaengenharia.ind.br

BOLETIM

DESTAQUE DE CAPA

Alumar Alumínio:

Entrega do Descarregador de Navios DM-21

Vista aérea do Projeto em São Luiz-MA.

Em maio de 2022 a Alfa Engenharia concluiu um dos
maiores projetos em performance técnica em execução.
O projeto foi a Recuperação Estrutural do descarregador
de Navios DM21, localizado no Porto Alumar, localizado
em São Luis/MA.
O escopo incluiu a remoção da lança antiga no Porto
Alumar, pré-montagem e descolamento da nova lança no
Porto Itaqui, transporte marítimo entre os Portos Itaqui e
Alumar e montagem da nova lança, forestays e trilho da
cabine.
O superintendente Comercial da Alfa Engenharia, Guilherme Nogueira, avaliou todo o trabalho desenvolvido pela
empresa, nesta grande obra.
“Técnica, compromisso e entrega foram os preceitos
deste importante projeto desenvolvido pela Alfa. Foi um
dos maiores em performance técnica que desenvolvemos”, declarou.

“

Técnica, compromisso e entrega foram os preceitos
deste importante projeto desenvolvido pela Alfa. Foi um
dos maiores em performance
técnica que desenvolvemos”.
Guilherme Nogueira - Superintendente Comercial da
Alfa Engenharia

A Alfa Engenharia continua expandindo seu portfólio com
excelência no desenvolvimento de projetos.
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DESTAQUE DE CAPA

Gerdau Açominas:

Entrega do Gasômetro de GCO
O Gasômetro é um importante elemento no macro
fluxo de balanceamento energético da Usina Siderúrgica, permitindo a reutilização dos gases gerados nos
processos internos de fabricação do aço, reduzindo
custos operacionais e redução da emissão de gases
de efeito estufa.
No início da década de 1980 entrou em operação o
Gasômetro de GCO da Usina da Gerdau em Ouro
Branco MG, trabalhando com sistema de selagem tipo
Klonne, composto por vedação direta no costado por
anel em borracha, contrapesos e roletes, que utilizava
graxa em grande quantidade na lubrificação do
conjunto.
Em 2021 iniciou-se a Reforma do Gasômetro de GCO
para conversão do sistema de selagem para o moderno sistema tipo Wiggins, que trabalha à seco, eliminando completamente o uso de graxa e os impactos
ambientais do antigo sistema, também proporcionando maior segurança operacional e confiabilidade.
A Alfa Engenharia em parceria com a Gerdau, tornou
possível este projeto, levando solução durante as
fases deste projeto, desde sua concepção à sua
entrega final, superando os mais complexos desafios
de Engenharia e Construtibilidade, conduzindo com
eficácia e segurança as mais diversas atividades.

“

Vista aérea do Gasômetro - Ouro Branco-MG.

O Gasômetro de GCO já está em fase de conclusão,
sendo entregue no mês de julho de 2022, dentro do
prazo estabelecido em contrato.

“

Muito aprendizado para próximos projetos
com a Alfa Engenharia. Aqui fiz amizades
profissionais e tive a oportunidade de
entrar para o time”.
Bruno Mansur - GERDAU OURO BRANCO
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PROJETO ENTREGUE

Vale Mineração:

Disposição de rejeitos TBO
A Alfa Engenharia entregou no primeiro semestre de
2022 mais uma obra para a Vale Mineração, sendo a
implantação do projeto de Disposição de Rejeitos para
Cava Timbopeba, executada no Complexo de Mariana,
município de Ouro Preto-MG.
Na obra, foram executados serviços de montagem e
desmontagem eletromecânica, incluindo apoio ao
Comissionamento e Teste de Operação, sendo:

670 toneladas de equipamentos,
estruturas e tubulações;
O projeto foi considerado mais um grande trabalho
desenvolvido pela Alfa Engenharia, seguindo o propósito de ser a melhor solução customizada na implantação
de projetos de engenharia, com equipes, tecnologia,
segurança, sustentabilidade e investimentos integrados.

Inovação:

Alfa Engenharia no Festival de Robótica
A Alfa Engenharia patrocinou as equipes Turbon Race
(Itaúna-MG) e Atombot (São João Del Rey) no Festival
SESI de Robótica, considerada a maior do país, realizada nos dias 27, 28 e 29/05 no Parque Ibirapuera/SP.
A equipe "Turbon Race" (SESI ITAUNA) participou da
categoria "F1 IN SCHOOL". Já a equipe "ATOMBOT"
(SESI SÃO JOÃO DEL REY), na categoria de Robótica
(FLL).
A equipe “Turbon Race” iniciou o projeto com a montagem de uma empresa com apoio e elaboração de
projetos sociais e a criação de uma escuderia para
competição a nível nacional. Já a “Atombot” teve como
proposta projeto voltado para robótica.

Turbon Race (SESI ITAUNA).

"Foi uma experiência enriquecedora de troca de conhecimento e competitividade. O apoio da Alfa a esse
modelo de projeto é a certeza de um retorno a médio e
longo prazo de profissionais qualificados", comenta
Danilo Dias - Projetista Mecânico da Alfa Engenharia e
que esteve junto com os alunos no evento.
A Alfa Engenharia parabeniza as equipes por todo
trabalho desenvolvido e dedicação.

Valor Alfa: #INOVAÇÃO | Sempre abertos
ao novo, ao fazer diferente, ensinando e
aprendendo.

Atombot (SESI SÃO JOÃO DEL REY)

Informativo da Alfa Engenharia | 2ª edição | Jul / 2022

06

www.alfaengenharia.ind.br

BOLETIM

FORNECIMENTO EM ANDAMENTO
Serra Verde:

Alfa Engenharia fornece fabricação para projeto de produção de terras raras.
A Alfa Engenharia firmou em 2021 um importante contrato de propriedade da Serra Verde Pesquisa e Mineração o Projeto Alf, criado com o objetivo de produzir concentrado de terras raras em nível de classe mundial a ser
implantado no município de Minaçu, Estado de Goiás, Brasil.
O contrato, com previsão de término em agosto de 2022, terá fornecimento com peso total de 1.012 toneladas em
fabricação de chutes, silos, moegas, tanques de reação química, processo e armazenamento, caixas, calhas e
miscelâneas metálicas.
Até o momento já foram fabricadas 737 toneladas e entregues para o cliente.

FABRICAÇÃO

737 toneladas já
entregues.

SEGURANÇA
ACIMA DE TUDO
A ALFA ENGENHARIA comemora o resultado de
1.300.000 HHT sem acidentes e perda de tempo
nas obras da GERDAU EM OURO BRANCO-MG.

“

1.300.000 HHT

}

SEM ACIDENTE.
SEM PERDA DE TEMPO!

Adotamos processos de
preservação sustentável da vida”
#ValorAlfa
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