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Esta publicação não se resume a registrar os 75 anos da Meincol, que surgiu como Mecânica 
Industrial e Comercial, pelas mãos de três empreendedores caxienses. Certamente, um dos 
mais antigos negócios ainda em operação na indústria metalmecânica da cidade, atualmente 
o principal segmento propulsor da economia local.
 
Também não se limita a destacar a evolução da voestalpine, que tem uma história de 82 anos, 
iniciada ainda durante a 2ª Guerra Mundial. Os avanços ao longo de todo esse período, com 
superação de inúmeras crises, a levaram à condição de uma das mais importantes marcas 
mundiais do segmento de aço e seu processamento.
 
O livro quer, principalmente, ressaltar o sucesso de uma nova marca, a voestalpine Meincol, 
que em pouco mais de 10 anos de existência ganhou notoriedade no mercado de tubos e 
perfis de aço no Brasil e na América do Sul. Sua presença mudou radicalmente o cenário deste 
segmento, com a introdução de tecnologias, produtos e conceitos inovadores que a colocam 
dentre os principais players da indústria metalmecânica sul-americana.
 
A história da voestalpine Meincol, em termos de calendário, é ainda pequena. Mas o que a 
marca já fez neste curto período de tempo em desenvolvimentos, inovações e benefícios para 
os setores em que atua é digno de registro. Certamente, os próximos anos também exigirão 
esforços e superação, mas o engajamento, as convicções e o comprometimento de gestores 
e colaboradores com o processo contínuo de evolução seguirão levando a marca a novas 
conquistas.
 
Este livro é resultado de uma série de entrevistas com gestores, colaboradores e antigos sócios 
que evidenciam o quanto importante é o envolvimento para a consolidação de ideias, projetos 
e ações. O sucesso da voestalpine Meincol não se resume à sua capacidade tecnológica, mas 
também a princípios e conceitos que valorizam o seu quadro de colaboradores e dialogam 
com a comunidade em que está inserida.
 
Boa leitura!

This publication is not limited to recording 75 years of Meincol, which emerged as Mecânica Industrial e Comercial, 
by the hands of three entrepreneurs from Caxias do Sul. Certainly, one of the oldest businesses still in operation in the 
metalworking industry in the city, currently the main driver of the local economy.
 
It is also not limited to highlighting the evolution of voestalpine, which has a history of 82 years, initiated during the 
2nd World War. The advances throughout this period, with overcoming countless crises, led it to the condition of one 
of the most important world brands in the steel segment and its processing. 
 
The book mainly wants to highlight the success of a new brand, voestalpine Meincol, which in a little more than 
10 years of existence has gained notoriety in the market for steel tubes and profiles in Brazil and South America. 
Its presence has radically changed the scenario of this segment, with the introduction of innovative technologies, 
products and concepts that place it among the main players in the South American metalworking industry.
 
The history of voestalpine Meincol, in terms of calendar, is still small. But what the brand has already done in this 
short period of time in developments, innovations and benefits for the sectors in which it operates is worthy of 
registration. Certainly, the coming years will also require efforts and overcoming, but the engagement, convictions 
and commitment of managers and employees with the continuous evolution process will continue to lead the brand 
to new achievements. 
 
This book is the result of a series of interviews with managers, employees and former partners that show how important 
the involvement for the consolidation of ideas, projects and actions is. The success of voestalpine Meincol is not only 
about its technological capacity, but also about principles and concepts that value its staff and dialogue with the 
community in which it operates. 
 
Enjoy your reading!
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75 YEARS A STORY THAT SHAPES THE FUTURE

Desde que a voestalpine Meincol se tornou parte da família voestalpine, tem sido um exemplo notável 
da estratégia de inovação e internacionalização do nosso Grupo. A integração da Meincol, em 2008, 
marcou não apenas a primeira presença local da Divisão Metal Forming no Brasil, mas também o 
início de uma história de sucesso: de um produtor local de qualidade em produtos de metais com 
uma história de 75 anos para hoje se tornar um dos maiores especialistas em tubos e perfis dentro e 
fora do mercado sul-americano. Com foco na inovação e investindo em novas tecnologias, a empresa 
tem conseguido agregar cada vez mais valor aos seus produtos e se tornar a parceira preferida dos 
clientes mais exigentes em seus segmentos de negócios. Pessoalmente, ainda me lembro bem quando, 
durante a minha gestão como presidente da Divisão Metal Forming, inauguramos a nova fábrica de 
Tubos Especiais e Processos Agregados, em Caxias do Sul, em 2013. Este investimento destacou, mais 
uma vez, o papel da voestalpine Meincol como pioneira em tecnologia na América do Sul, bem como 
o espírito inovador de seus funcionários. Na verdade, nenhuma dessas conquistas teria sido possível 
sem a dedicação e a experiência da equipe da voestalpine Meincol. Gostaria, portanto, de expressar 
os meus sinceros agradecimentos a todos os seus funcionários, bem como os meus melhores votos 
para muitos anos prósperos que virão.  

Ever since voestalpine Meincol became part of the voestalpine family, it has been an outstanding example of our Group’s 
innovation and internationalization strategy. The integration of Meincol in 2008 marked not only the first local footprint of 
the Metal Forming Division in Brazil, but also the beginning of a success story: from a local quality producer of metal works 
with a history stretching back 75 years, to become one of the leading specialists for tubes and profiles in and beyond the 
South American Market today. Focusing on innovation and investing in new technologies, the company has managed to 
continuously add more value to its products and to become the first-choice partner for the most demanding customers 
in its business segments. Personally, I still remember well when, during my time as Head of the Metal Forming Division, we 
inaugurated the new Special Tubes and Manipulation Plant in Caxias do Sul in 2013. This investment once again highlighted 
voestalpine Meincol’s role as a technology pioneer in South America as well the innovative spirit of its employees. In fact, none 
of these achievements would have been possible without the dedication and expertise of the voestalpine Meincol team. I 
would therefore like to express my sincere thanks to all its employees as well as my best wishes for many more fruitful years to 
come. 

HERBERT EIBENSTEINER
Presidente do Conselho de
Administração e CEO da
voestalpine AG

HERBERT EIBENSTEINER 
Chairman of the Management 
Board of voestalpine AG
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No meu papel como alto executivo há mais de duas décadas, eu tenho acompanhado numerosas 
fusões e aquisições no nosso Grupo. A voestalpine Meincol é o exemplo definitivo de como pode ser 
bem sucedida a transformação de uma empresa familiar integrada em um Grupo internacional. A 
voestalpine adquiriu a empresa em 2008 e, desde então, a voestalpine Meincol é uma verdadeira joia 
da Divisão Metal Forming. Atualmente, a Meincol é uma especialista em tubos e perfis, de renome 
internacional. O caminho marcante não teria sido possível sem todos os trabalhadores dedicados de 
Caxias do Sul. Sempre que eu visitei o site, o espírito da Meincol me cativou. Através de uma gestão 
excelente, a empresa alcançou a posição de líder no mercado de componentes estruturais de cabines 
e está impressionando seus clientes com soluções (premiadas!) inovadoras e sob medida. Sem esquecer 
o papel pioneiro da voestalpine Meincol no processo de conformação direta na América Latina. Um 
marco importante foi, sem dúvida, a celebração do ano de negócios de maior sucesso na história da 
empresa em 2018/19 - uma conquista para a qual todos os funcionários contribuíram e podem se 
orgulhar.

Não estamos apenas olhando para trás, mas também para um futuro brilhante: 75 anos de voestalpine 
Meincol significam 75 anos de futuro, porque não há futuro sem história. Estamos muito orgulhosos de 
ter escrito essa história com cada um de vocês. Parabéns pelo seu sucesso!

In my role as top manager for more than two decades, I have accompanied numerous mergers and acquisitions in our Group. 
voestalpine Meincol is the ultimate example of how successful the transformation of a family firm to being integrated in an 
international Group can be. voestalpine acquired the company back in 2008, and ever since voestalpine Meincol is a true gem 
of our Metal Forming Division. Today, Meincol is an internationally renowned tubes and sections specialist. The remarkable 
path would not have been possible without all of the dedicated employees in Caxias do Sul. Whenever I have visited the 
site, the spirit of Meincol has caught me. Through excellent management, the company has made its way to market leader 
of structural components of cabs and is impressing its customers with (award-winning!) tailor made and innovative solutions. 
Not to forget the pioneering role of voestalpine Meincol in the process of direct forming within Latin America. An important 
milestone was undoubtedly the celebration of the most successful business year in the company’s history in 2018/19 – an 
achievement that every single employee has contributed to and can be particularly proud of.

We are not only looking back, but also into a bright future: 75 years of voestalpine Meincol means 75 years of future, because 
there is no future without a history. We are very proud to have written that history with each one of you. Congratulations to 
your success!

PETER SCHWAB
CEO da Divisão
Metal Forming

PETER SCHWAB
Head of the Metal
Forming Division
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Minha permanência profissional no Grupo voestalpine é de mais de 20 anos, os quais passei nos 
Estados Unidos e nas unidades europeias do grupo. 

Desde 2012, tenho a oportunidade de acompanhar de perto o progresso da voestalpine Meincol. 
Devido à minha experiência anterior, tive a tendência de aplicar os padrões comerciais norte-
americanos e europeus ao considerar os projetos e planos da voestalpine Meincol, quando nos foram 
apresentados pela equipe. Sempre senti um senso de urgência incomum ao ouvi-los, e também notei 
um grande nível de dinâmica por parte de meus colegas brasileiros. Uma palavra melhor do que 
dinâmica é, provavelmente, vitalidade. 

Isto me leva à mensagem principal quando penso nos funcionários da voestalpine Meincol. Eles se 
ajustaram ao ambiente econômico em constantes mudanças do Brasil e, provavelmente, de todo 
o mundo empresarial sul-americano. Eles são rápidos, ágeis e extremamente flexíveis. Eles aceitam 
uma situação que muda da noite para o dia e adequam sua maneira de fazer negócios de forma 
apropriada. E eles fazem isso com energia e otimismo que virtualmente me transmitem. O pessoal da 
Meincol tem feito isso não só nos últimos anos, mas há 75 anos.

Esta atitude permitiu que a voestalpine Meincol fosse bem sucedida e crescesse nos últimos 75 anos e 
o fará durante os próximos 75 anos. Por favor, aceitem meu respeito por sua maneira de conduzir esta 
grande empresa, voestalpine Meincol.

My professional tenure with the voestalpine group exceeds 20 years by now, years that I spent in the USA and in European 
locations of the group.

Since 2012 I have had the opportunity to closely follow the progress of voestalpine Meincol. Due to my previous experience, 
I tended to apply North-American and European business standards when considering voestalpine Meincol’s projects and 
plans when presented to us by the Meincol team. I always felt an unusually great sense of urgency when listening, and I also 
noticed a great level of dynamics by my Brazilian colleagues. A better word than dynamics is probably vitality.

This leads me to my main message when thinking about the man and women of voestalpine Meincol. They have adjusted 
to the fast changing economic environment of Brazil and probably the entire South-American business world. They are fast, 
nimble, and extremely flexible. They accept a situation changing overnight and adjust their way of doing business accordingly. 
And they do this with an energy and optimism that virtually carries over to me. Meincol’s people have done that now not only 
for the past couple of years, but for 75 years by now.

This attitude enabled voestalpine Meincol to be successful and grow for the past 75 years and will do so for the coming 75 
years. Please accept my respect for your way of running this great company, voestalpine Meincol.

GÜNTHER FELDERER
Diretor de Tubos e Perfis 
da Divisão Metal Forming

GÜNTHER FELDERER
Head of Tubes and Section of 
Metal Forming Division
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“Faça uma cópia da voestalpine Krems!” Esta foi a missão com a qual Wolfgang Spreitzer enviou-
me ao Brasil em janeiro de 2008. Como europeu, meu conhecimento do Brasil naquela época era 
limitado a estereótipos (futebol, carnaval e Copacabana). Desde então, 12 anos se passaram e aprendi 
muito mais sobre o Brasil. Um país fantástico com grandes oportunidades e pessoas simpáticas e 
trabalhadoras.

Apesar do fato de que mais de 50% do meu tempo aqui no Brasil passou-se em anos de crises (crise 
financeira mundial 2008-2009, crise brasileira 2014-2018, crise pandêmica 2020), tenho orgulho de 
poder dizer que a missão foi cumprida com sucesso. Com a implementação dos novos grupos de 
produtos Purlins (abril de 2019) e Conjuntos Soldados (junho de 2020), a voestalpine Meincol já está 
fazendo mais do que apenas copiar a voestalpine Krems.

Além das diferentes crises, também tivemos que lidar com diferenças culturais e resistência inicial às 
grandes mudanças propostas, o que é simplesmente uma reação comum. Mas as semelhanças do 
“mundo do aço” de ambos os lados do oceano Atlântico e a prontidão da equipe brasileira para 
adotar novas ideias rapidamente ajudaram a resolver tudo isso.

Em cerca de um ano, meu tempo aqui, na voestalpine Meincol, terminará devido à minha aposentadoria. 
Mas estou plenamente convencido de que meu sucessor, com o apoio da equipe comprovada, levará 
esta empresa a continuar seu caminho para um futuro ainda mais próspero.

“Make a copy of voestalpine Krems!“ This was the mission with which Wolfgang Spreitzer sent me to Brazil in January 2008. 
My knowledge of Brazil at that time was limited to the in Europe as usual considered stereotypes (football, carnival and 
Copacabana). Since then 12 years have passed and I have learned much more about Brazil. A fantastic country with big 
opportunities and nice and hard working people.
 
Despite the fact, that more than 50% of my time here in Brazil have been years of crises (2008-2009 world financial crisis, 
2014-2018 Brazilian crisis, 2020 pandemic crisis) I am proud being able to say, that the mission was more than fulfilled 
successfully. With the implementation of the new product groups Purlins (April 2019) and Welded Components (June 2020) 
voestalpine Meincol is already doing more than just copy voestalpine Krems.

Besides the different crises we also had to cope of course with cultural differences and initial resistance to the big changes 
proposed, which simply is a usual human reaction. But the similiarities of the “world of steel” on both sides of the Atlantic ocean 
and the readiness of the Brazilian team to adopt new ideas quickly helped to resolve all this.
   
In about one year my time here at voestalpine Meincol will end due to retirement. But I am fully convinced, that my successor 
with the support of the proven team will lead this company to continue its path to an even more prosperous future.

MANFRED WUBLE
Diretor Comercial
Financeiro 

MANFRED WUBLE 
Managing Director
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A viagem pela história da voestalpine Meincol apresentada neste livro mostra a trajetória de sucesso 
de uma empresa resiliente e que se transformou ao longo do tempo. O empreendedorismo dos seus 
fundadores foi a base para a construção de um negócio que se desenvolveu e consolidou regionalmente. 
A partir da aquisição pelo Grupo voestalpine, no fim da primeira década dos anos 2000, a empresa 
ampliou horizontes e iniciou uma fase de transformação, especialização e expansão. Juntei-me à 
voestalpine Meincol em 2012, depois de 23 anos em outra companhia atuando em diversas áreas 
técnicas no setor de autopeças. Aceitei o desafio motivado pela visão de longo prazo e a crença no 
Brasil pelo Grupo voestalpine. Desde então, tenho me dedicado a impulsionar tanto o desenvolvimento 
tecnológico da empresa como o desenvolvimento profissional da equipe. A combinação desses fatores 
e a nossa inquietude nos leva a continuamente melhorar os processos e ampliar a oferta de produtos 
e soluções que vão ao encontro das necessidades atuais e futuras dos clientes. 

Vivemos em um mundo onde as mudanças ocorrem com uma velocidade sem precedentes e o Brasil 
é um país de muitas oportunidades, mas de enormes desafios. Por isso, a celebração dos 75 anos 
da voestalpine Meincol tem um sentido muito especial para todos nós que contribuímos para essa 
história. Ao mesmo tempo, temos uma grande responsabilidade à frente, pois cabe a nós desenhar 
e pavimentar o caminho para o futuro, criando um legado que permita às próximas gerações muitas 
outras celebrações como a que estamos fazendo agora. Os primeiros capítulos da história dos próximos 
75 anos da voestalpine Meincol já estão sendo escritos… Juntos estamos dando forma ao futuro.  

The journey through the history of voestalpine Meincol presented in this book shows the trajectory of success of a resilient 
company that has transformed over time. The entrepreneurship of its founders was the basis for the construction of a business 
that developed and consolidated regionally. From the acquisition by the voestalpine Group at the end of the first decade 
of the 2000s, the company broadened horizons and began a phase of transformation, specialization and expansion. I 
joined voestalpine Meincol in 2012, after 23 years in another company working in various technical areas in the auto parts 
sector. I accepted the challenge motivated by the voestalpine Group’s long-term vision and belief in Brazil. Since then, I have 
dedicated myself to driving both the technological development of the company and the professional development of the 
team. The combination of these factors and our restlessness leads us to continuously improve processes and expand the offer 
of products and solutions, which meet the current and future needs of the customers. 

We live in a world where change occurs with unprecedented speed and Brazil is a country of many opportunities, but of 
enormous challenges. Therefore, the celebration of the 75th anniversary of voestalpine Meincol has a very special meaning 
for all of us who have contributed to this history. At the same time, we have a great responsibility ahead, because it is up to 
us to design and pave the way for the future, creating a legacy that allows the next generations many other celebrations like 
the one we are doing now. The first chapters in the history of voestalpine Meincol’s next 75 years are already being written... 
Together we are shaping the future.

ANTONIO CARLO CALI
Diretor Industrial 

ANTONIO CARLO CALI
Managing Director



Linz, Áustria
Vista do grupo de alto-forno, em 1942

Linz, Austria
View of the blast furnace group in 1942.

UM PASSO À FRENTE
PARA O CRESCIMENTO

A STEP AHEAD TO GROWTH

75 ANOS
UMA HISTÓRIA QUE DÁ FORMA AO FUTURO

75 YEARS
A STORY THAT SHAPES THE FUTURE



Com uma história iniciada em 1938, 
na cidade de Linz, na Áustria, o 
grupo voestalpine passou por intenso 
processo de transformação nas 
últimas décadas, tornando-se líder 
global em aço e tecnologia com 
uma combinação única de materiais 
e expertise em processamento. Com 
seus produtos de alta qualidade e 
soluções de sistemas, é um parceiro 
líder para as indústrias automotiva, 
de bens de consumo, aeroespacial 
e de petróleo e gás. Também é líder 
mundial em sistemas ferroviários, 
aço de ferramentas, tubos e perfis 
especiais. 

Para alavancar a sua estratégia, 
a voestalpine criou uma estrutura 
descentralizada, caracterizada por 
forte e intenso programa de expansão 
das unidades industriais, com o 
propósito de atender aos requisitos 
dos clientes com máxima flexibilidade 
e dinamismo, oferecendo soluções 
eficazes de forma ágil para inúmeros 
setores industriais, presentes em todos 
os cinco continentes.

With a history that began in 1938 in Linz, 
Austria, the voestalpine group has undergone 
an intense process of transformation in recent 
decades, becoming the global leader in steel 
and technology with a unique combination 
of materials and processing expertise. With its 
high quality products and system solutions, it is 
a leading partner for the automotive, consumer 
goods, aerospace and oil and gas industries. It 
is also a world leader in railway systems, tool 
steel, special steel tubes and sections.

To leverage its strategy, voestalpine created 
a decentralized structure, characterized by 
a strong and intense expansion program 
for its industrial units, with the purpose of 
meeting the requirements of customers with 
maximum flexibility and dynamism, offering 
efficient solutions in an agile way for numerous 
industrial sectors present on all five continents.

CULTURA PROATIVA
PROACTIVE CULTURE

O processo de internacionalização 
do segmento de Tubos e Perfis, da 
então voestalpine Krems, teve início 
na década de 1990 com objetivo de 
incrementar os negócios no segmento 
de tubos e perfis especiais em aço 
que, até então, eram de pouca 
representatividade em seu portfólio. 
Para tanto, fez uso da estratégia 
multidoméstica, que incorpora em 
escala global o modelo que fez 
sucesso localmente, visando estar 
mais próximo dos clientes em vários 
países. 

Como parte da estratégia, a voestalpine 
Krems decidiu fazer a expansão pela 
aquisição de concorrentes ou instalação 
dos projetos greenfield. Ao longo dos 
anos da década de 90, a organização 
assumiu o controle de marcas na 
Bélgica, na Inglaterra e nos Estados 
Unidos. No final dos anos 90, investiu 
em nova unidade na República Tcheca. 

The process of internationalization of the Tubes 
and Profiles segment, of the then voestalpine 
Krems, began in the 1990s with the objective 
of increasing business in the special steel tubes 
and sections segment that, until then, were of 
little representation in its portfolio. To do so, it 
made use of the multidomestic strategy, which 
incorporates on a global scale the model that 
was successful locally, aiming to be closer to 
customers in several countries.

As part of the strategy, voestalpine Krems 
decided to expand by acquiring competitors 
or installing greenfield projects. Throughout the 
1990s, the organization took control of brands 
in Belgium, England and the United States. In 
the late 1990s, it invested in a new unit in the 
Czech Republic.
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Linz, Áustria - Sede voestalpine 

Linz, Austria - voestalpine headquarters
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Um dos principais movimentos econômicos no início do século XXI foi o surgimento 
do BRIC, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia e China, então considerados países 
emergentes que deveriam assumir posição proeminente no cenário mundial. A 
diretoria decidiu que a voestalpine Krems teria presença nestes países, inicialmente 
na Rússia. 

Ao mesmo tempo, o Grupo ganhou nova estrutura com a criação de quatro 
divisões, cada qual com especialidade por área. Surgiram as divisões Steel, Motion 
(renomeada Automotive, em 2005), Railway System e Profilform. Em um segundo 
movimento, a estrutura passou a cinco divisões: Steel, Special Steel (atualmente 
High Performance Metals), Metal Engineering, Profilform e Automotive. As duas 
últimas foram unificadas, em 2012, originando a divisão Metal Forming. Foi por 
meio da divisão Profilform que o conglomerado vislumbrou o Brasil como país 
interessante e com potencial para investimentos.
 

One of the main economic movements at the beginning of the 21st century was the emergence of 
the BRIC, a bloc formed by Brazil, Russia, India and China, then considered emerging countries that 
should assume a prominent position on the world stage. The board decided that voestalpine Krems 
would have a presence in these countries, initially in Russia.

At the same time, the Group gained a new structure with the creation of four divisions, each with a 
specialty by area. The Steel, Motion (renamed Automotive in 2005), Railway System and Profilform 
divisions emerged. In a second movement, the structure went into five divisions: Steel, Special Steel 
(currently High Performance Metals), Metal Engineering, Profilform and Automotive. The last two were 
unified in 2012, creating the Metal Forming division. It was through the Profilform division that the 
conglomerate saw Brazil as an interesting country with potential for investments.

DE OLHO NOS EMERGENTES
WITH AN EYE ON THE EMERGING COUNTRIES

Wolfgang Spreitzer

Matriz Meincol
Rua Marcehal Floriano
Caxias do Sul/RS, Brasil

Meincol headquarters
Marechal Floriano Street
Caxias do Sul/RS, Brazil

Para prospectar o mercado e identificar possíveis marcas para aquisição, foi 
escalado o executivo Thomas Fritz, assistente de Wolfgang Spreitzer, então diretor 
da divisão Profilform. O trabalho foi realizado ao longo dos anos de 2006 e 2007, 
com visitas e contatos em várias empresas, até a decisão de compra da Meincol, 
localizada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. As negociações foram rápidas, 
a compra anunciada em outubro de 2007 e a mudança de controle oficializada 
em janeiro de 2008.

A escolha pela Meincol sustentou-se, basicamente, em quatro fatores. A 
localização em Caxias do Sul, segundo maior polo metalmecânico do Brasil e um 
dos principais da América do Sul; o portfólio de produtos, que já contava com 
tubos e perfis, além de chapas; a existência de importantes marcas, algumas 
clientes da Meincol, como Marcopolo, Randon e Agrale, e outras atendidas 
globalmente pela voestalpine, como John Deere, e a proximidade com mercados 
para exportação na América do Sul.

To explore the market and identify possible brands for acquisition, executive Thomas Fritz, assistant 
to Wolfgang Spreitzer, then director of the Profilform division, was selected. The work was carried 
out over the years 2006 and 2007, with visits and contacts in several companies, until the decision 
to purchase Meincol, located in Caxias do Sul, in Rio Grande do Sul. Negotiations were quick, the 
purchase announced in October 2007 and the change of control made official in January 2008.

The choice for Meincol was basically based on four factors. The location in Caxias do Sul, the second 
largest metal mechanic hub in Brazil and one of the main in South America; the product portfolio, 
which already had tubes and profiles, in addition to plates; the existence of important brands, some 
Meincol customers, such as Marcopolo, Randon and Agrale, and others served globally by voestalpine, 
such as John Deere, and the proximity to export markets in South America.

Thomas Fritz

Unidade Fabril Meincol
Bairro Cidade Nova - Caxias do Sul/RS, 2005

Meincol Factory 
District of Cidade Nova - Caxias do Sul/RS, 2005
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A mudança de comando deu-se em janeiro de 
2008, com a oficialização dos dois novos diretores: 
Thomas Fritz e Manfred Wuble, ambos com carreira 
vitoriosa e ascendente no grupo austríaco. Fritz 
teve sua indicação pela experiência que adquiriu 
sobre o mercado brasileiro durante o período de 
prospecção para possíveis aquisições. Também 
era um especialista em finanças e esta foi uma 
das áreas que mereceu atenção especial nos 
primeiros períodos da nova gestão. Fritz ficou no 
Brasil até 2012, quando decidiu, por questões 
pessoais, retornar à Áustria. Em seu lugar assumiu 
Antonio Cali, atual diretor industrial.

Manfred Wuble tem ligações profissionais com a 
voestalpine desde 1981, quando iniciou atividades 
na matriz, em Linz. Em 1987, foi chamado para 
trabalhar em Krems, numa época em que produtos 
padrão tinham posição dominante. 

Com a transferência, herdou a condição de Líder 
Comercial da Unidade de Negócios de Produtos 
Especiais, criada pela empresa para ter mais 

PRIMEIROS DIRETORES EM CAXIAS DO SUL
FIRST DIRECTORS IN CAXIAS DO SUL

competitividade e diferenciais no 
mercado. Com ela, a organização se 
credenciava para atender demandas 
específicas de clientes mais exigentes.

Em 1998, ele assumiu a posição de CEO 
da empresa instalada na República 
Tcheca. Após um período de dois 
anos de trabalho, posicionou a marca 
como uma das líderes no mercado 
de perfis de aço. Com a experiência 
exitosa na operação da República 
Tcheca, Wuble se candidatou a encarar 
outros desafios. Na volta à voestalpine 
Krems, ampliou a unidade de produtos 
especiais, implementando o segmento 
de processos agregados. 

Em 2007, quando o Grupo decidiu 
localizar uma unidade na América 
do Sul, especificamente no Brasil, 
Wuble foi convidado e aceitou mais 
um desafio pela sua experiência 
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internacional, além do interesse por 
um país de língua espanhola ou 
portuguesa por ser casado com uma 
colombiana. Wuble está no Brasil 
desde 2008 respondendo, no início, 
pelas áreas Comercial e Industrial e, 
atualmente, pelas áreas Comercial e 
Financeira.

The change of command took place in January 
2008, with the officialization of the two new 
directors: Thomas Fritz and Manfred Wuble, 
both with a successful and ascending career in 
the Austrian group. Fritz was nominated for the 
experience he acquired on the Brazilian market 
during the prospecting period for possible 
acquisitions. He was also a finance specialist 
and this was one of the areas that deserved 
special attention in the first periods of the new 
management. Fritz stayed in Brazil until 2012, 
when he decided, for personal reasons, to 
return to Austria. Antonio Cali, current industrial 
director, took his place.

Manfred Wuble has had professional connections with 
voestalpine since 1981, when he started activities at the
headquarters in Linz. In 1987, he was called to work in Krems, 
at a time when standard products had a dominant position.

With the transfer, he inherited the status of Commercial 
Leader of the Special Products Business Unit, created by the 
company to have more competitiveness and differentials in 
the market. With it, the organization was accredited to meet 
specific demands of more demanding customers.

In 1998, he assumed the position of CEO of the company 
installed in the Czech Republic. After a period of two years of 
work, he positioned the brand as one of the leaders in the steel 
profiles market. With successful experience in the operation of 
the Czech Republic, Wuble applied to face other challenges. 
On his return to voestalpine Krems, he expanded the special 
products unit, implementing the segment of manipulation 
(value added processing).

In 2007, when the Group decided to locate a unit in South 
America, specifically in Brazil, Wuble was invited and accepted 
yet another challenge for his international experience, in 
addition to his interest in a Spanish or Portuguese speaking 
country because he was married to a Colombian. Wuble 
has been in Brazil since 2008, initially responsible for the 
Commercial and Industrial areas and, currently, for the 
Commercial and Financial areas.
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Após aceitar o convite, Manfred Wuble ouviu de Wolfgang Spreitzer qual seria 
sua missão: “Faça uma cópia da voestalpine Krems!”.  Significava introduzir na 
Meincol o modelo de sucesso já implantado na voestalpine Krems, uma empresa 
especialista em tubos e perfis especiais de aço e com processos agregados. Ou 
seja, transformar uma empresa de médio porte, com cultura de administração 
familiar fortemente enraizada, em uma organização de visão global, com portfólio 
de produtos altamente tecnológicos, produtiva e competitiva para conquistar 
liderança nos mercados em que se faz presente.

Para cumprir a missão estabelecida por Spreitzer, uma das primeiras ações foi 
a implantação do processo Modelline, sistema que tem como princípio básico 
a limpeza e a organização visando à produtividade. Durante 52 semanas, com 
o suporte técnico do austríaco Wolfgang Buhl, as seis formadoras de tubos e as 
duas perfiladeiras passaram por diagnóstico completo, seguido por medidas que 
impactaram, de forma positiva, a produção e o funcionamento geral da empresa.

Manfred Wuble lembra que foi a primeira vez que diretores e gerentes participaram, 
ao lado dos trabalhadores da fábrica, na limpeza de máquinas. A visão inicial de 
vários colaboradores era de que o processo não geraria o resultado esperado, 
visto as metas desafiadoras. Porém, já no curto prazo, houve redução 
dos operadores em 50% e, em seguida, índice significante no tempo de setup. 
“A Meincol era uma boa empresa, mas tinha pouca organização. Melhoramos os 
processos e elevamos o patamar produtivo da fábrica”, recorda o executivo.

After accepting the invitation, Manfred Wuble heard from Wolfgang Spreitzer what his mission would 
be: “Make a copy of voestalpine Krems!”. It meant introducing at Meincol the successful model already 
implemented at voestalpine Krems, a company specializing in special steel tubes and profiles and 
with manipulation (value added processing). In other words, transforming a medium-sized company, 
with a deeply rooted family management culture, into a global vision organization, with a highly 
technological, productive and competitive product portfolio to achieve leadership in the markets in 
which it operates.

In order to fulfill the mission established by Spreitzer, one of the first actions was the implementation 
of the Modelline process, a system whose basic principle is cleaning and organization aiming at 
productivity. For 52 weeks, with the technical support of the Austrian Wolfgang Buhl, the six tube mills 
and the two open section rolling mills underwent a complete diagnosis, followed by measures that 
positively impacted the company’s production and general functioning.

Manfred Wuble recalls that it was the first time that directors and managers participated, alongside 
the factory workers, in cleaning machines. The initial view of several employees was that the process 
would not generate the expected result, given the challenging goals. However, in the short term, there 
was a 50% reduction in operators and, subsequently, a significant improve of setup time. “Meincol was 
a good company, but it had little organization. We improved the processes and raised the productive 
level of the factory,” recalls the executive.

REPLICAR MODELO DA VOESTALPINE KREMS
COPY OF VOESTALPINE KREMS MODEL

Os resultados da adoção do Modelline ao 
longo de 2008 repercutiram rapidamente 
na empresa e tiveram influência positiva no 
ano seguinte, quando o mundo todo se viu 
atingido por nova e grave crise financeira, 
provocada pela bolha no setor imobiliário 
dos Estados Unidos. Mesmo com vendas 
em queda, a voestalpine Meincol conseguiu 
manter indicadores positivos, já sustentados 
pelo novo modelo de organização interna.

Wuble lembra que houve resistência às 
mudanças, mas a define como sendo da 
natureza humana, que reage com medo 
às novas situações. “A maioria ficou na 
empresa, entendeu a proposta e assumiu 
os novos processos e a gestão. Isto foi vital 
para cumprir a missão de implantar na 
Meincol o modelo de sucesso adotado pela 
voestalpine”, reforça.

The results of the adoption of Modelline throughout 
2008 had a rapid impact on the company and had a 
positive influence the following year, when the whole 
world was hit by a new and serious financial crisis 
caused by the bubble in the United States real estate 
sector. Even with declining sales, voestalpine Meincol 
managed to maintain positive figures, already 
supported by the new model of internal organization. 

Wuble recalls that there was resistance to the changes, 
but defines it as being human nature, which reacts with 
fear to new situations. “Most stayed at the company, 
understood the proposal and took on the new 
processes and management. This was vital to fulfill 
the mission of implementing at Meincol the successful 
model adopted by voestalpine,”he reinforces.
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ESPECIALISTA EM TUBOS E PERFIS 
SPECIALIST IN TUBES AND PROFILES

A crise de 2009 também escancarou a fraqueza do portfólio 
de produtos da empresa, que tinha mais de 50% do 
faturamento proveniente de itens de baixo valor agregado, 
como chapas de aço, tiras e distribuição de aços longos. 
Esta situação foi determinante na aceleração do processo 
de mudança do portfólio a partir de 2010. As medidas, 
adotadas ao longo do ano, resultaram na eliminação dos 
produtos de baixa rentabilidade. “Cortamos metade do 
faturamento, foi uma mudança radical, mas necessária”, 
afirma Manfred Wuble.

Decisão tomada, a medida seguinte foi iniciar a estruturação 
da fábrica para este novo patamar. Surgiu um novo desafio: 
a ausência de equipamentos adequados era um fator 
limitante. A condição global da organização permitiu 
encontrar as soluções na sinergia entre as unidades 
localizadas em diferentes países. Com a ajuda das outras 
empresas da divisão, foi possível melhorar as capacidades 
tecnológicas, como uma prensa in-line para uma das 
perfiladeiras e laser 3D.

Manfred Wuble também incentivou os primeiros contatos 
com os clientes globais da divisão já presentes no Brasil 
para apresentação das novas tecnologias e a capacidade 
para produzir soluções de qualidade e competitivas. Assim, 
surgiram os primeiros desenvolvimentos dos projetos 
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de tubos para cabines de máquinas de 
construção e tratores. Na sequência, para 
formas metálicas usadas na construção 
civil e para componentes aplicados na 
fabricação de ônibus, entre outros. Dentre 
os primeiros clientes, despontaram parceiros 
locais. “A verdade é que não inventamos 
nada, fizemos aqui o que tínhamos feito 20 
anos antes em Krems. E o resultado mostrou-
se exitoso”, recorda o executivo.

The 2009 crisis also revealed the weakness of the 
company’s product portfolio, which had more than 
50% of its revenue from low value-added items, such 
as steel plates, slit strips and distribution of long steel 
products. This situation was decisive in accelerating 
the portfolio change process starting in 2010. The 
measures, adopted throughout the year, resulted in the 
elimination of low-profit products. “We cut half of the 
revenue, it was a radical, but necessary change,” says 

Manfred Wuble.

Decision made, the next step was to start structuring 
the factory to this new level. A new challenge arose: 
the lack of adequate equipment was a limiting factor. 
The overall condition of the organization made it 
possible to find solutions in synergy between the units 
located in different countries. With the help of the other 
companies in the division, it was possible to improve 
technological capabilities, such as an in-line press for 
one of the open section rolling mills and 3D laser.

Manfred Wuble also encouraged the first contacts 
with the division’s global clients already present in 
Brazil to present new technologies and the ability to 
produce quality and competitive solutions. Thus, the 
first developments of tube designs for the cabins of 
construction machines and tractors emerged. In the 
following, for metallic forms used in civil construction 
and for components applied in the manufacture of 
buses, among others. Among the first customers, local 
partners emerged. “The truth is that we didn’t invent 
anything, we did here what we had done 20 years ago 
in Krems. And the result was successful,” recalls the 
executive.
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Por perceber que o mercado brasileiro ainda não tinha a 
maturidade existente na Europa para a consolidação, no curto 
prazo, dos produtos especiais, Wuble inverteu a sequência 
de oferta das tecnologias. Na Europa, a evolução se deu 
dos produtos padrão para especiais e, destes, aos processos 
agregados. No Brasil, depois dos produtos padrão vieram os 
processos agregados e, na sequência, a produção de tubos 
especiais.

Realizing that the Brazilian market did not yet have the existing maturity as 
in Europe for the consolidation, in the short term, of special products, Wuble 
inverted the sequence of offer of technologies. In Europe, the evolution 
has been from standard products to special products and from these to 
manipulation. In Brazil, after the standard products came the manipulation 

and, subsequently, the production of special tubes.

EVOLUÇÃO
DE PRODUTOS
EVOLUTION OF PRODUCTS
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A efetiva consolidação dos produtos especiais deu-
se com a construção da segunda planta, no Bairro 
de Forqueta, em Caxias do Sul, já projetada para 
atender este mercado. Em junho de 2011, o Conselho 
da voestalpine Meincol autorizou o investimento. Após 
aquisição do terreno, as obras tiveram início em 2012. 
Em paralelo, eram desenvolvidas ações para a compra 
dos equipamentos e o treinamento do pessoal. Nesta 
época, o Conselho também autorizou a venda do prédio 
da matriz, na Rua Marechal Floriano, e a concentração 
de todas as atividades na planta localizada no Bairro 
Cidade Nova e na unidade em construção, para 
onde foram transferidos os equipamentos de processos 
agregados.

Inaugurada em 11 de junho de 2013, a Planta Tubos 
Especiais e Processos Agregados introduziu conceitos 
inovadores na produção de tubos e perfis. A área 
construída de 11 mil m² ocupa parte do terreno de 33,6 mil 
m². A operação permitiu a ampliação do desenvolvimento 
de importantes projetos nos setores foco da organização, 
bem como a nacionalização de peças tubulares antes 
importadas pelos clientes. 

INVESTIMENTO NA SEGUNDA PLANTA
INVESTMENT IN SECOND PLANT

Meincol II 

Tubos Especiais
e Processos
Agregados

Special Tubes and 
Manipulation Plant

A segunda planta tem capacidade para processar 
peças com tubelaser, laser 3D, dobra de raio fixo e 
variável e cortes em ângulo, dentre outras demandas 
de mercado. As principais máquinas têm origem 
na Itália, Alemanha, Áustria e nos Estados Unidos. 
Seu grande diferencial é o uso de tecnologia Direct 
Forming para a conformação de tubos especiais. A 
unidade é pioneira na América Latina na utilização 
desta tecnologia em grande escala industrial, que 
permite a conformação de aços de alta resistência 
nas mais variadas geometrias por meio de 54 
estágios em fluxo contínuo.

O diretor industrial Antonio Cali lembra que o fator 
que mais o motivou a aceitar a oportunidade 
oferecida pela voestalpine foi a visão de futuro 
e a crença no potencial de crescimento no Brasil 
demonstrada pelos membros do Conselho da então 
divisão Profilform. “Apesar das diversas adversidades 
que passamos no país, essa confiança continua”, 
assinala. 

Mesmo durante a crise de 2014 a 2018 foram 
mantidas importantes ações de melhorias. O 
foco dos investimentos foi em produtos de valor 
agregado, diversificação do mix e agregação de 
novos e inovadores equipamentos. 

Seguindo a estratégia de diversificação, em 2018, 
a empresa investiu em uma nova linha de produtos, 
as terças metálicas, também conhecidas por Purlins, 
já muito importante em três unidades do grupo na 
Europa. Com este produto, de futuro promissor, a 
voestalpine Meincol começou a oferecer ao mercado 
brasileiro um sistema para estruturas metálicas 
secundárias. Elegantes e eficazes, as soluções 
proporcionam menor custo global para a obra, pois 
são leves e de fácil aplicação em pequenos galpões 
industriais, grandes centros logísticos e shopping 
centers, dentre outros espaços.

A busca permanente em fortalecer o relacionamento 
com o mercado torna a voestalpine Meincol 
uma marca inovadora, sempre proativa no 
desenvolvimento de soluções. Os mais recentes 
investimentos estão voltados para a contínua 
agregação de valor ao produto. Como decorrência, 
desde junho de 2020, oferece ao mercado Conjuntos 
Soldados de tubos e perfis para diferentes aplicações.
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The effective consolidation of special products occurred 
with the construction of the second plant, in the district of 
Forqueta, in Caxias do Sul, already designed to serve this 
market. In June 2011, the Board of voestalpine Meincol 
authorized the investment. After the acquisition of the land, 
the works started in 2012. In parallel, actions were taken to 
purchase equipment and train staff. At this time, the Board 
also authorized the sale of the headquarters building, 
in Marechal Floriano street, and the concentration of all 
activities at the plant located in the Cidade Nova district 
and the unit under construction, to which the manipulation 
equipment was transferred.

Inaugurated on June 11, 2013, the Special Tubes and 
Manipulation Plant introduced innovative concepts in 
the production of tubes and profiles. The 11 thousand m² 
built area occupies part of the 33.6 thousand m² land. The 
operation allowed the expansion of the development of 
important projects in the focus sectors of the organization, 
as well as the nationalization of tubular parts previously 
imported by customers.

The second plant is capable of processing parts with tubelaser, 
3D laser, fixed and variable radius bending  and mitre cutting, 
among other market requirements. The main machines 
come from Italy, Germany, Austria and the United States. 
Its great advantage is the use of Direct Forming technology 
for rollforming of special tubes. The unit is a pioneer in Latin 
America in the use of this technology on a large industrial 
scale, which allows the forming of high-strength steels in the 

most varied geometries through 54 stages in continuous flow.

Industrial director Antonio Cali recalls that the factor that 
most motivated him to accept the opportunity offered by 
voestalpine was the vision of the future and the belief in the 
growth potential in Brazil demonstrated by the members of 
the Board of the then Profilform division. “Despite the various 
adversities that we have been through in the country, that 
confidence continues”, he points out.

Even during the crisis from 2014 to 2018, important 
improvement actions were maintained. The investments 
were focused on value-added products, diversifying the mix 
and adding new and innovative equipment.

Following the diversification strategy, in 2018, the company 
invested in a new product line, the Purlins, already very 
important in three units of the group in Europe. With this 
product, with a promising future, voestalpine Meincol started 
offering a system for secondary metallic structures to the 
Brazilian market. Elegant and effective, the solutions provide 
a lower overall cost for the work, as they are light and easy 
to apply in small industrial warehouses, large logistics centers 
and shopping centers, among other applications.

The permanent search to strengthen the relationship with 
the market makes voestalpine Meincol an innovative brand, 
always proactive in developing solutions. The most recent 
investments are aimed at the continuous adding of value 
to the product. As a result, since June 2020, it has offered 
the market Welded Components of tubes and profiles for 
different applications.
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Inauguração Meincol II – Tubos Especiais e Processos Agregados - Junho 2013

Inauguration Meincol II - Special Tubes and Manipulation - June 2013
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Com a nova planta, a empresa foi readequando o mix de produtos para diversas 
aplicações, desenvolveu soluções especiais e em geometrias diferenciadas, e 
garantiu o atendimento a clientes mais exigentes de diversos segmentos. Desde 
a inauguração, foram desenvolvidos mais de 550 produtos. Dentre os focos 
de atuação estão a indústria automotiva de veículos comerciais, atendendo 
montadoras de caminhões, fabricantes de ônibus e implementos rodoviários, 
máquinas agrícolas e de construção, e empilhadeiras; construção civil e outras 
aplicações. Toda a estratégia está centrada na busca permanente de agregação de 
valor e à melhoria de processos internos, buscando incrementar a competitividade 
e o desempenho.

A mudança no portfólio ocorreu de forma gradual, com a incorporação de novas 
linhas e ampliando o segmento de atuação, sempre tendo como parâmetro 
produtos já consolidados na Europa. Assim, surgiram, por  exemplo, os postes em 
aço para viticultura, já presentes em plantios em países vizinhos e no Brasil. E os 
painéis fotovoltaicos para atender uma demanda interna de grande potencial. 
“Adotamos um processo sistemático e analítico do mercado para inclusão de novos 
produtos. Atualmente, dentre os dez maiores clientes, oito foram conquistados 
nestes últimos anos”, assinala Manfred Wuble.

O executivo destaca que, mesmo com os sete anos de crise nos últimos doze, a 
empresa jamais parou de investir e sempre criou novas soluções. “Por isso, e por 
medidas acertadas de ajustes, sempre conseguimos ter resultados finais positivos, 
mesmo nos anos em que a economia praticamente parou”, observa. 

With the new plant, the company was readjusting the product mix for various applications, developed 
special solutions and in different geometries, and opened the door to the most demanding customers 
in different segments. Since the opening, more than 550 products have been developed. Among the 
focuses are the automotive industry of commercial vehicles, serving truck assemblers, manufacturers 
of buses and trailers & semi-trailers, agricultural and construction machinery, and forklifts; civil 
construction and other applications. The entire strategy is centered on the permanent search for 
adding value and improving internal processes, seeking to increase competitiveness and performance.

The change in the portfolio occurred gradually, with the incorporation of new lines and expanding the 
operating segment, always taking as a parameter products already consolidated in Europe. Thus, for 
example, the steel posts for viticulture, already present in plantations in neighboring countries and in 
Brazil. And photovoltaic panels to meet an internal demand with great potential. “We have adopted a 
systematic and analytical market process for the inclusion of new products. Currently, among the ten 
largest clients, eight have been won in recent years,” Manfred Wuble points out.

The executive highlights that, even with the seven years of crisis in the last twelve, the company has 
never stopped investing and has always created new solutions. “For this reason, and due to the right 
measures for adjustments, we have always managed to have positive results, even in the years when 
the economy practically stopped,” he observes.

ELEVADO NÍVEL DE DESENVOLVIMENTOS 
HIGH LEVEL OF DEVELOPMENTS

1
CULTURA PROATIVA

PROACTIVE CULTURE
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COMO FUNCIONA A
TECNOLOGIA DIRECT FORMING 

Na manufatura convencional para tubos especiais, o aço é conformado, 
inicialmente, pelo processo Roll Forming para fabricação de um tubo redondo e, 
na sequência, passa por outros, como o de trefilação, para chegar na geometria 
desejada. Na tecnologia Direct Forming o tubo é conformado gradualmente, em 
múltiplos estágios, até atingir o processo de solda, já na geometria final, o que 
garante maior qualidade, produtividade e menor custo. 

A conformação direta oferece uma série de possibilidades inexistentes na 
convencional. Um dos principais aspectos é a variedade e o grau de complexidade 
das seções transversais que podem ser produzidas. A disposição específica dos 
rolos de conformação possibilita a produção de geometrias especiais e dobras de 
180°.

Com estes tubos e perfis especiais, abre-se um novo horizonte para as engenharias, 
com um leque imenso de possibilidades. Tem-se a garantia do desenvolvimento de 
componentes e sistemas antes impossíveis, com significativos benefícios estéticos, 
de funcionalidade, custos e desempenho dos produtos finais – uma combinação 
perfeita de funcionalidade e design.

In conventional manufacturing for special tubes, the steel is initially conformed by the Roll Forming 
process to manufacture a round tube and, in the sequence, it passes through others, such as the 
drawing process, to reach the desired geometry. In Direct Forming technology, the tube is gradually 
conformed, in multiple stages, until it reaches the welding stage, already in the final geometry, which 
guarantees higher quality, productivity and lower cost.

The direct forming process offers a series of possibilities that does not exist in the conventional one. 
One of the main aspects is the variety and the degree of complexity of the cross sections that can be 
produced. The specific arrangement of the forming rolls enables the production of special geometries 
and 180º bends.

With these special tubes and profiles, a new horizon opens up for engineering, with a wide range of 
possibilities.  The development of previously impossible components and systems is guaranteed, with 
significant aesthetic, functionality, cost and performance benefits of the final products - a perfect 
combination of functionality and design.

HOW DIRECT FORMING TECHNOLOGY WORKS

Exemplos de geometrias pelo Direct Forming: tubos para cabines de tratores, ônibus e forma para construção civil
Examples of geometries by Direct Forming: tubes for tractor cabins, buses and formwork for civil construction

1
CULTURA PROATIVA

PROACTIVE CULTURE

Primeira máquina de Direct Forming da América do Sul

First Direct Forming machine in South America
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A SATISFAÇÃO DO CLIENTE
É SEMPRE O OBJETIVO 

Todo o trabalho realizado desde janeiro de 
2008, a partir da aquisição da Meincol, foi a 
busca permanente e contínua da satisfação do 
cliente, objetivo alinhado com os princípios da 
visão global da voestalpine – Fazer mais do aço! 
“Transformamos, sim, uma empresa familiar e 
distribuidora de aço, que fazia o mesmo que os 
demais concorrentes, em uma organização que 
propõe soluções e produtos especiais, e oferece 
o que o cliente precisa e demanda”, reforça 
Manfred Wuble.

O Diretor Comercial e Financeiro assinala que 
o cliente satisfeito é sinônimo de mais negócios 
e importante gerador de imagem positiva da 
marca no mercado, o que resulta em aumento 
da carteira. Mas para criar satisfação, é preciso 
não apenas a qualidade física dos produtos, mas 
também uma forma especial no atendimento. Por 
isso, a pontualidade nas entregas é uma obsessão 
na voestalpine Meincol. Na gestão anterior, o 
índice era de 75%; atualmente, é de 98,5%. Além 
disso, o número das reclamações dos clientes foi 
reduzido em 85% nos últimos anos. 

O foco dos investimentos sempre priorizou 
produtos de alto valor agregado, diversificação 
do mix e incorporação de novos e inovadores 
equipamentos. O objetivo é oferecer não apenas 
um produto de qualidade, mas a solução pronta, 
desenvolvida em conjunto com o cliente. São 
soluções completas, transformando tubos e 
perfis em peças e componentes, constituindo-
se em inovação tecnológica referência no 
país. Toda a estratégia está centrada na busca 
permanente de agregação de valor e à melhoria 
de processos internos, buscando incrementar a 
competitividade e o desempenho.

CUSTOMER SATISFACTION IS ALWAYS THE OBJECTIVE
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All the work carried out since January 2008, following the 
acquisition of Meincol, was the permanent and continuous 
search for customer satisfaction, an objective aligned with the 
principles of voestalpine’s global vision - Making more out of 
steel! “We transformed, indeed, a family company and steel 
distributor, which did the same as the other competitors, in 
an organization that proposes solutions and special products, 
and offers what the client needs and demands”, reinforces 
Manfred Wuble.

The Commercial and Financial Director points out that the 
satisfied client is synonymous with more business and an 
important generator of a positive brand image in the market, 
which results in an increase of the order book. But to create 
satisfaction, you need not only the physical quality of the 
products, but also a special service. Therefore, punctuality 
in deliveries is an obsession at voestalpine Meincol. In the 
previous management, the rate was 75%; currently, it is 
98.5%. In addition, the number of customer claims has been 
reduced by 85% in recent years.

The focus of investments has always prioritized products with 
high added value, diversification of the mix and incorporation 
of new and innovative equipment. The objective is to offer 
not only a quality product, but the ready-made solution, 
developed in conjunction with the customer. They are 
complete solutions, transforming tubes and profiles into parts 
and components, becoming a technological innovation 
reference in the country. The entire strategy is centered on 
the permanent search for adding value and improving 
internal processes, seeking to increase competitiveness and 
performance.
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ENGAJAMENTO PARA
CONSOLIDAR RESULTADOS SUSTENTÁVEIS
ENGAGEMENT TO CONSOLIDATE SUSTAINABLE RESULTS

A voestalpine Meincol atua em um ambiente muito 
competitivo e com grande volatilidade. Portanto, a 
necessidade de reduzir os custos de manufatura e de 
ter flexibilidade são fatores críticos para o sucesso 
da estratégia.

Antonio Cali destaca a importância da implementação, 
em 2016, do Sistema voestalpine Meincol de Produção 
– vMPS. “Resultados superiores e sustentáveis requerem 
a transformação da cultura, onde todas as pessoas 
estão engajadas a cada dia em fazer pequenas, e de 
tempos em tempos, grandes mudanças. Resultados 
sustentáveis dependem mais do grau de alinhamento 
da cultura da organização com princípios específicos 
de orientação, do que de simples ferramentas, 
programas ou iniciativas”, enfatiza.

Como um antigo templo grego, o vMPS é construído 
sobre bases sólidas, que sustentam os pilares 
que garantem a estabilidade da cobertura, ou 
seja, dos resultados esperados. “Na verdade, não 
reinventamos a roda, mas agregamos as boas 
práticas da Meincol, aos conceitos da manufatura 
enxuta (lean manufacturing), amplamente 
difundidos nas empresas de alta performance em 
nível mundial”, recorda Cali. 

Os resultados do vMPS foram claramente percebidos 
nos últimos anos. Mesmo com um mix diferente de 
produtos, com maiores exigências, e menores lotes 
de produção, decorrência dos seguidos períodos 
de crise econômica, foram melhorados os índices 
de produtividade e reduzidas significativamente 
as perdas de processo, ano após ano. Elder Rocha, 
gerente industrial da Planta de Tubos e Perfis, 
exemplifica com os resultados nas formadoras de 
tubo. No período de 2015 a 2019, houve redução 
de 30% nas perdas globais do processo, enquanto o 
OEE (eficiência global dos equipamentos) aumentou 
35%. 

33
75 ANOS. UMA HISTÓRIA QUE DÁ FORMA AO FUTURO

75 YEARS A STORY THAT SHAPES THE FUTURE

Grupo de gestores responsável 
pela implementação do vMPS 
em 2016

Group of managers responsible for 
the implementation of vMPS in 2016

Outra mudança visível em ambas as unidades, 
e que é uma das bases para a segurança, 
produtividade e qualidade, é a aplicação dos 
conceitos do “5S” (utilização, organização, 
limpeza, padronização, disciplina e saúde e 
segurança). Com o engajamento dos funcionários, 
está sendo possível transformar o ambiente de 
manufatura em um lugar melhor para trabalhar. 
Nesse sentido, Mário Júnior Segala, gerente 
industrial da Planta Tubos Especiais e Processos 
Agregados, orgulha-se em dizer que ela é uma 
referência dentro da unidade de Tubos e Perfis da 
divisão Metal Forming.

Antonio Cali observa que a evolução nos processos 
de manufatura da voestalpine Meincol nos 
últimos anos também tem sido reconhecida em 
nível da divisão Metal Forming. “Em auditoria de 
avaliação e benchmarking denominada Modelo 
de Maturidade das Plantas de Manufatura (PMM), 
levada a cabo entre 2019 e 2020, e realizada em 
20 empresas da divisão na Europa, América do 
Norte e Ásia, as duas unidades da voestalpine 
Meincol destacaram-se no ranking, mostrando 
que estamos no caminho certo”, ressalta o Diretor 
Industrial.
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Ele também destaca que a voestalpine 
Meincol vem acompanhando as iniciativas de 
digitalização impulsionadas pela divisão 
Metal Forming e, desde 2018, possui alguns 
projetos piloto implementados e outros em 
desenvolvimento, incluindo conceitos da 
indústria 4.0, com o objetivo de aprimorar
os processos produtivos a fim de aumentar a
produtividade.

Em relação a futuras aplicações dos produtos, a 
gestão entende que ainda existe muito potencial 
de crescimento nos atuais segmentos de atuação. 
Nem por isso deixa de olhar para novos nichos, já 
consolidados na Europa, mas tímidos na América 
do Sul, que podem vir a ser incorporados mais à 
frente. Como exemplo, móveis corporativos em 
aço. “Temos condições de diversificar e explorar 
ainda mais as atividades que já atendemos, com 
a aceleração de uso das novas tecnologias e com 
lançamentos. Mas estamos sempre preparados 
para oportunidades. E será esta a missão para 
os próximos anos”, asseguram Manfred Wuble e 
Antonio Cali.

voestalpine Meincol operates in a very competitive and 
highly volatile environment. Therefore, the need to reduce 
manufacturing costs and have flexibility are critical success 
factors of the strategy.

Antonio Cali highlights the importance of the implementation, 
in 2016, of the voestalpine Meincol Production System - vMPS. 
“Superior and sustainable results require the transformation 
of culture, where all people are engaged every day in making 
small, and from time to time, big changes. Sustainable results 
depend more on the degree of alignment of the organization’s 
culture with specific guiding principles, than on simple tools, 
programs or initiatives,”he emphasizes.

Like an ancient Greek temple, the vMPS is built on solid 
foundations, which support the pillars that guarantee the 
stability of the roof, that is, the expected results. “Actually, 
we didn’t reinvent the wheel, but we add Meincol’s good 
practices to the concepts of lean manufacturing, which are 
widely used in high-performance companies worldwide,” 
recalls Cali.

The results of vMPS were clearly perceived in the recent 
years. Even with a different mix of products, with higher 
requirements, and smaller production lots, as a result of the 
periods of economic crisis, productivity rates were improved 
and the scrap rate reduced significantly, year after year. Elder 
Rocha, industrial manager of the Tubes and Profiles Plant, 
exemplifies with the results in the tube mills. In the period from 
2015 to 2019, there was a 30% reduction in overall scrap 
rate, while OEE (overall equipment efficiency) increased by 
35%.

Meincol I – Tubos e Perfis Padrão 

Meincol I - Standard Tubes and Profiles
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Another visible change in both units, and that is one of the 
bases for safety, productivity and quality, is the application of 
the “5S” concept (sort, set in order, shine, standardize, sustain, 
health and safety). With the engagement of employees, it is 
possible to turn the manufacturing environment into a better 
place to work. In this sense, Mário Júnior Segala, industrial 
manager of the Special Tubes and Manipulation Plant, is 
proud to say that it is a reference within the Tubes and Profiles 
unit of the Metal Forming division. 

Antonio Cali notes that the evolution in the manufacturing 
processes of voestalpine Meincol in recent years has also been 
recognized at the level of the Metal Forming division. “In audit 
of assessment and benchmarking called the Plant Maturity 
Model (PMM), carried out between 2019 and 2020, and carried 
out in 20 companies of the division in Europe, North America 
and Asia, the two units of voestalpine Meincol stood out in the 
ranking, showing that we are on the right path,” emphasizes the 
Industrial Director.

He also points out that voestalpine Meincol has been following 
the digitization initiatives driven by the Metal Forming division 
and, since 2018, has had some pilot projects implemented and 
others under development, including concepts from industry 
4.0, with the aim of improving production processes in order to 
increase productivity.

In relation to future applications of products, the management 
understands that there is still a lot of growth potential in the 
current market segments. Therefore, it doesn’t stop looking 
at new niches, already consolidated in Europe, but timid in 
South America, which may be incorporated later on. As an 
example, steel corporate furniture. “We are able to diversify 
and further explore the activities we already serve, with the 
acceleration of the use of new technologies and launches. 
But we are always prepared for opportunities. And that will be 
the mission for the coming years,” assure Manfred Wuble and 
Antonio Cali.

Meincol II – Tubos Especiais e Processos Agregados

Meincol II - Special Tubes and Manipulation
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Atenta às demandas de mercado, prospecção de oportunidades e fazendo uso 
de suas novas tecnologias e competências, a voestalpine Meincol diversificou seu 
portfólio de produtos nos últimos anos, tornando-se referência nos segmentos em 
que atua.

Aware of market demands, prospection of opportunities and making use of its new technologies and 
skills, voestalpine Meincol has diversified its product portfolio in recent years, becoming a reference in 
the segments in which it operates.

EVOLUÇÃO DOS SEGMENTOS 
EVOLUTION OF SEGMENTS

CABINES PARA CAF
Seguindo as tendências globais, 
a empresa investe fortemente 
no desenvolvimento de peças 
tubulares para cabines de tratores, 
colheitadeiras, máquinas de construção 
e empilhadeiras, sendo a principal 
referência e fortalecendo a liderança 
nesse setor. A sigla CAF representa 
os termos ingleses construction 
(construção), agriculture (agricultura) 
e forklift (empilhadeiras). O primeiro 
projeto de tubos processados para 
cabines foi desenvolvido em 2010 
para máquinas de construção, 
impulsionando os investimentos da 
empresa para o processamento do 
produto, como cortes em ângulo, laser 
e dobra. 

CABINS FOR CAF 
Following global trends, the company invests 
heavily in the development of tubular parts 
for tractor cabins, harvesters, construction 
machines and forklifts, being the main 
reference and strengthening the leadership 
in this sector. The acronym CAF stands for the 
English terms construction, agriculture and 
forklift. The first project of processed tubes for 
cabins was developed in 2010 for construction 
machines, boosting the company’s investments 
in product processing, such as mitre cutting, 
laser and bending.

CONSTRUÇÃO CIVIL – FORMAS METÁLICAS 
Produção de tubos especiais para formas 
de construção civil para as mais importantes 
empresas da atividade no Brasil. 

CIVIL CONSTRUCTION - METALLIC FORMS
Production of special tubes for formwork of civil 
construction for the most important companies of the 
activity in Brazil.

AUTOMOTIVO 
A voestalpine Meincol atende as principais empresas do setor 
de veículos comerciais, fornecendo soluções customizadas 
em peças processadas e em aços de alta resistência. Os tubos 
são utilizados nas mais variadas aplicações, como chassi, 
estruturas de ônibus, para-choques e suportes diversos 
para caminhões, bem como em outros componentes para o 
segmento leve.

AUTOMOTIVE
voestalpine Meincol serves the main companies in the commercial vehicle 
sector, providing customized solutions of processed parts and high-strength 
steels. The tubes are used in the most varied applications, such as chassis, 
bus structures, bumpers and various supporting parts for trucks, as well as 
in other components for the light segment.
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VITICULTURA - POSTES DE AÇO
Vislumbrando oportunidades no setor da 
viticultura na América do Sul, e seguindo 
tendências mundiais para substituição 
da madeira, foi lançado o poste de aço 
valeno®. Esta é a melhor solução para o 
uso em vinhedos em forma de espaldeiras, 
fruticultura em geral, coberturas para 
telas antigranizo e cercamento. Os perfis 
são adaptados de acordo com o segmento 
de utilização, ou seja, produzidos com 
furações e características especiais para 
cada produto. 

São ofertados em diferentes modelos e 
comprimentos, prontos para instalação em 
qualquer tipo de solo, manualmente ou 
por meio de máquinas apropriadas. Foram 
desenvolvidos pensando no futuro, estando 
adequados à mecanização da colheita. O 
valeno® alcançou rapidamente a liderança 
de mercado por sua maior durabilidade, 
ser ecologicamente correto, ter sistema 
exclusivo de fixação de arames e permitir 
a automatização de todo o processo 
produtivo, do plantio à colheita.

Na Áustria, o produto é chamado de 
leova®, criado no departamento que 
o Diretor Comercial e Financeiro da 
voestalpine Meincol, Manfred Wuble, 
comandava. Sua intenção era de 
usar a mesma denominação para 
o produto na América do Sul, mas a 
diretoria austríaca entendeu que não 
seria adequado. 

Em Caxias do Sul, foram realizadas 
reuniões para proposição de nomes. 
Houve a definição de um, mas Wuble 
ainda perseguia algo mais próximo 
ao original, formado pelas sílabas leo, 
que vem de leão, um animal forte, e 
va, de voestalpine. Durante uma noite 
de pouco sono veio a ideia definitiva, 
usando as letras do nome original, mas 
na sequência invertida, e agregando 
mais um conceito. valeno® é a junção 
das sílabas de voestalpine (va), leão 
(le) e inovação (no). “Acho que deu 
certo, porque estamos na liderança 
do mercado”, orgulha-se. 
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VITICULTURE - STEEL POSTS
Glimpsing opportunities in the viticulture sector 
in South America, and following global trends 
for wood substitution, the valeno® steel pole 
was launched. This is the best solution for use in 
vineyards in the form of espaliers, fruit farming 
in general, covers for anti-hail net and fencing. 
The profiles are adapted according to the 
segment of use, that is, produced with holes 
and special characteristics for each product. 

They are offered in different models and 
lengths, ready for installation on any type of 
soil, manually or by means of appropriate 
machines. They were developed thinking about 
the future, being suitable for the mechanization 
of the harvest. valeno® quickly reached the 
market leadership for its greater durability, 
being ecologically correct, having an exclusive 
wire fixing system and allowing the automation 
of the entire process, from planting to harvest.

In Austria, the product is called leova®, created in 
the department that the Commercial and Financial 
Director of voestalpine Meincol, Manfred Wuble, 
commanded. His intention was to use the same name 
for the product in South America, but the Austrian 
directors understood that it would not be appropriate.

In Caxias do Sul, meetings were held to propose 
names. There was a definition of one, but Wuble still 
pursued something closer to the original, formed by 
the syllables leo, which comes from lion, a strong 
animal, and va, from voestalpine. During a night of 
little sleep came the definitive idea, using the letters 
of the original name, but in an inverted sequence, and 
adding another concept. valeno® is the junction of 
voestalpine (va), lion (le) syllables and innovation (no). 
“I think it worked, because we are the market leader”, 
he says with pride.



CONSTRUÇÃO CIVIL -
TERÇAS METÁLICAS (PURLINS) 
Sistemas construtivos da marca 
METSEC, presentes há mais de 40 anos 
no mercado mundial. São usados em 
terças de cobertura e de fechamento 
lateral, vigas de mezaninos e demais 
componentes fundamentais ao 
sistema estrutural de edificações. Os 
princípios e métodos de cálculo 
usados são baseados na experiência 
e pesquisas da voestalpine METSEC, 
localizada no Reino Unido; da 
voestalpine Profilform, na República 
Tcheca; e da voestalpine Meincol. 
Com o início da produção em 
2019, importantes projetos já foram 
atendidos para centros de distribuição, 
shopping centers e cervejarias, dentre 
outros segmentos, no Brasil e no 
exterior. Isso posicionou a voestalpine 
Meincol entre os principais players do 
setor. 

CIVIL CONSTRUCTION - PURLINS
METSEC construction systems, present for over 
40 years on the world market. They are used 
in roof Purlins and lateral closing, mezzanine 
beams and other fundamental components 
of the structural system of buildings. The 
calculation principles and methods used are 
based on the experience and research of 
voestalpine METSEC, located in the United 
Kingdom; voestalpine Profilform, in the Czech 
Republic; and voestalpine Meincol. With the 
start of production in 2019, important projects 
have already been served for distribution 
centers, shopping malls and breweries, among 
other segments, in Brazil and abroad. This 
placed voestalpine Meincol among the main 
players of the sector.
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ENERGIA SOLAR - ESTRUTURAS PARA 
PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 
Para atender a este promissor 
mercado, a voestalpine Meincol se 
adaptou rapidamente às exigências 
dos clientes e vem conquistando 
participação significativa nestes 
projetos, com parcerias de longo 
prazo para o fornecimento de tubos 
e perfis especiais para a estrutura dos 
painéis fotovoltaicos. A voestalpine 
Meincol está preparada para atender 
os mais altos padrões de requisitos 
técnicos para continuar crescendo 
neste segmento de grande potencial 
para os próximos anos.

SOLAR ENERGY -
STRUCTURES FOR PHOTOVOLTAIC PANELS
To serve this promising market, voestalpine 
Meincol quickly adapted to customer 
requirements and has been gaining significant 
participation in these projects, with long-term 
partnerships for the supply of tubes and special 
profiles for the structure of photovoltaic panels. 
voestalpine Meincol is prepared to meet the 
highest standards of technical requirements 
to continue growing in this segment of great 
potential for the coming years.
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TUBOS INDUSTRIAIS / ESTRUTURAIS  
A voestalpine Meincol oferece tubos 
para aplicações industriais e estruturais. 
São produzidos em aços laminados a 
quente, decapados, laminados a frio 
e revestidos em formatos redondos, 
quadrados, retangulares, elípticos e 
oblongos. 

Principais setores de atuação: 
- Andaimes e escoras
- Autopeças
- Avicultura
- Bicicletas
- Caminhões
- Condução
- Eletroferragens
- Escapamentos
- Estruturas metálicas
- Fitness
- Gôndolas
- Máquinas agrícolas
- Móveis
- Ônibus
- Reboques e semirreboques

INDUSTRIAL / STRUCTURAL TUBES
voestalpine Meincol offers tubes for industrial 
and structural applications. They are produced 
in hot-rolled, pickled, cold-rolled and 
galvanized steel in round, square, rectangular, 
elliptical and oblong shapes.

Main sectors of activity:
- Scaffolding and floor props
- Auto parts
- Poultry
- Bicycles
- Trucks
- Conduction
- Electrical conduits
- Exhaust pipes
- Metallic structures
- Fitness
- Shelves
- Agricultural machinery
- Furniture
- Buses
- Trailers and semi-trailers

LINHA DE PRODUTOS 
PRODUCT PORTFOLIO
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TUBOS E PERFIS ESPECIAIS 
Soluções customizadas em tubos e 
perfis de aço com seções especiais 
desenvolvidos com a participação 
dos clientes num processo de 
codesign para indústrias automotiva, 
agrícola, moveleira, construção 
civil, metalmecânica e sistemas de 
armazenagem, dentre outras. A 
característica principal é a combinação 
da funcionalidade e do design.

SPECIAL TUBES AND PROFILES
Customized solutions in steel tubes and profiles 
with special geometries developed with the 
participation of customers in a codesign process 
for the automotive, agricultural, furniture, civil 
construction, metal mechanics and storage 
systems industries, among others. The main 
feature is the combination of functionality and 
design.

Automotivo
Automotive

Formas para construção
Construction formwork

Cabines para tratores
Tractor cabins

Painéis solares
Solar panels
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Postes para viticultura
Viticulture posts

Implementos rodoviários
Trailers & semi-trailers

Sistemas de armazenamento
Storage systems

PERFIS PADRÃO
Perfis U, enrijecidos em vários comprimentos. 
Podem ser fornecidos em aço fina quente ou 
zincado, em aço estrutural. São produzidos 
atendendo à Norma Técnica Brasileira, NBR 6355, 
para aplicação, principalmente, em estruturas 
metálicas. 

STANDARD PROFILES
U and C profiles, in various lengths. They can be supplied of 
hot rolled and galvanized structural steel. They are produced 
in compliance with the Brazilian Technical Standard, NBR 
6355, for application, mainly, in metallic structures.

PROCESSOS AGREGADOS 
São utilizados para completar tubos e 
perfis padrão e especiais para atender 
projetos específicos, agregando 
processos, como corte em ângulo, 
corte a laser 2D/3D e dobras com raio 
fixo ou variável. Oportunizam ganhos 
de produtividade e redução de custos 
de produção para os clientes. 

MANIPULATION (VALUE ADDED PROCESSING)
They are used to complete standard and special 
tubes and profiles to meet specific projects, 
adding processes such as mitre cutting, 2D / 
3D laser cutting and fixed and variable radius 
bending. They provide productivity gains and 
reduce production costs for customers.

PURLINS E TELHAS
Utilizando know-how dos sistemas 
construtivos METSEC, os perfis Z, C 
e U (projetados e furados conforme 
demandas dos clientes) são ideais 
para estruturas de fechamento 
lateral e cobertura de obras 
industriais, centros de distribuição, 
shoppings e aeroportos, dentre 
outras aplicações. As telhas, 
fabricadas em aço Galvalume nos 
formatos ondulado e trapezoidal, 
oferecem toda a versatilidade para 
cobertura e fechamento da obra.

PURLINS AND TILES
Using the know-how of the METSEC construction 
systems, the Z, C and U profiles (designed 
and slotted according to customer demands) 
are ideal for lateral closing structures and 
roof coverage of industrial works, distribution 
centers, shopping malls and airports, among 
other applications. The tiles, manufactured in 
Galvalume steel in corrugated and trapezoidal 
formats, offer all the versatility for covering  the 
building.
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César Ulian
Coordenador de Qualidade e Melhoria Contínua
Quality and Continuous Improvement Coordinator
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QUALIDADE COM PADRÃO GLOBAL
QUALITY WITH GLOBAL STANDARD

A partir de 2008, o sistema de qualidade 
da voestalpine Meincol passou por radical 
transformação, observando a filosofia de 
satisfação dos clientes através da excelência 
em todos os processos da organização. 
Coordenador de Qualidade e Melhoria 
Contínua, César Ulian registra que uma 
das prioridades foi reestruturar a base de 
Engenharia, visando ao atendimento de 
clientes mais exigentes e específicos, com 
produtos voltados a aplicações críticas e 
severas. “O primeiro grande movimento 
foi mudar, em todo o quadro funcional, a 
cultura da qualidade exigida para a nova 
realidade de clientes. Era preciso abandonar 
a ideia do atendimento a clientes menos 
exigentes para assimilarmos os parâmetros 
de excelência praticados por consumidores 
de categoria mundial”, acrescenta. 

Na sistemática anterior, quando o foco 
era o atendimento a clientes com poucos 
requisitos, não havia conhecimento sobre 
a aplicação da matéria-prima, o que 
dificultava a definição de padrões mais 
claros e efetivos de qualidade. Com a 
mudança da carteira, foi preciso ir até 
os clientes para conhecer necessidades, 
demandas e exigências. “Hoje, somos 
reconhecidos como fornecedores nível A em 
clientes de categoria mundial”, assinala. 

Alcançar o topo, no entanto, não se deu de 
um momento para outro. Foi preciso realizar 
treinamentos específicos e pontuais, ainda 
hoje presentes na rotina da empresa, e investir 
em equipamentos, incluindo laboratórios. 
O ponto central de todo o trabalho foi o 
entendimento da real necessidade do cliente. 

Seguir com os treinamentos de forma 
contínua também tem sua razão de 
ser. “O desafio diário que temos é 
manter o nível de excelência, porque 
as exigências continuam aumentando. 
Reforçar a cultura de uma qualidade 
para clientes classe mundial é uma 
missão permanente”, observa. 

Outra medida crucial para melhorar 
o relacionamento com os clientes 
foi a implementação da filosofia da 
qualidade, também no setor de pós-
venda. Uma eventual reclamação 
passou a ser vista como uma chance 
para mostrar a capacidade de resolver 
problemas e fidelizar os clientes. Este 
atendimento preza pela resposta 
rápida e resolutiva, contando com 
pessoal treinado e específico. “Este 
é um diferencial muito reconhecido 
pelo mercado”, argumenta. 

Since 2008, voestalpine Meincol’s 
quality system has undergone a radical 
transformation, observing the philosophy of 
customer satisfaction through excellence in 
all the organization’s processes. Quality and 
Continuous Improvement Coordinator, César 
Ulian notes that one of the priorities was to 
restructure the Engineering base, aiming to 
serve more demanding and specific customers, 
with products aimed at critical and severe 
applications. “The first major movement was 
to change, across the workforce, the culture of 
quality required for the new reality of customers. 
It was necessary to abandon the idea of 
serving less demanding customers in order 
to assimilate the parameters of excellence 

practiced by world-class consumers,”he adds.

In the previous system, when the focus was on 
serving customers with low requirements, there 
was no knowledge about the application of the 
raw material, which made it difficult to define 
clearer and more effective quality standards. 
With the change of the portfolio, it was 
necessary to go to customers to find out about 
needs, demands and requirements. “Today, we 
are recognized as level A suppliers for world-

class customers,” he says.

Reaching the top, however, didn’t happen 
overnight. It was necessary to carry out specific 
and punctual training, still present in the 
company’s routine, and to invest in equipment, 
including laboratories. The central point of 
all the work was the understanding of the 
client’s real need. Continuing with training on a 
continuous basis also has its raison d’être. “The 
daily challenge we have is to maintain the level 
of excellence, because the demands continue 
to increase. Reinforcing a culture of quality for 
world-class customers is a permanent mission,” 

he observes.

Another crucial measure to improve 
the relationship with customers was the 
implementation of the quality philosophy, also 
in the after-sales sector. An eventual claim 
came to be seen as a chance to show the ability 
to solve problems and build customer loyalty. 
This service values the quick and resolutive 
response, with trained and specific personnel. 
“This is a differential widely recognized by the 

market,” he argues. 



A Coordenadora de Recursos Humanos, Tabita Lange Kinast, explica que a empresa 
tem por política realizar treinamentos específicos com todos os colaboradores. 
Quinzenalmente, são realizados diálogos com a fábrica com o objetivo de estreitar 
a relação e proximidade dos funcionários com a gestão, abordando assuntos 
relacionados à segurança do trabalho, conscientização sobre procedimentos, 
responsabilidade individual, percepção de riscos e, dessa forma, consolidar cada 
vez mais os princípios da empresa em relação aos seus processos e pessoas. São 
os chamados Diálogos de Segurança. “Se não for seguro, não faça. Trabalhar de 
forma segura é algo a ser feito por você e pela sua família”, reforça.  

Alternadamente aos Diálogos de Segurança, ocorrem também os Diálogos de 
Qualidade, com a exposição e debates de tópicos sobre melhorias, normas e 
processos. O Coordenador de Qualidade, César Ulian, salienta que a empresa já 
tem um posicionamento reconhecido e sólido no mercado, mas que precisa ser, 
sistematicamente, trabalhado para que o nível atual seja, não só mantido, mas 
elevado. “Não queremos ser conhecidos por ter o melhor preço, mas pelo melhor 
custo benefício. Queremos mostrar que temos capacidade para atender soluções 
e não somente produtos”, enfatiza.

The Human Resources Coordinator, Tabita Lange Kinast, explains that the company has a policy of 
conducting specific training with all employees. Dialogues are held every 2 weeks with the factory with 
the objective of strengthening the relationship and proximity of employees to management, addressing 
issues related to work safety, awareness of procedures, individual responsibility, risk perception and, 
thus, consolidating more and more the company’s principles in relation to its processes and people. 
They are called Safety Dialogues. “If it’s not safe, don’t do it. Working safely is something to be done by 
you and for your family,” she reinforces.

Alternatively to the Safety Dialogues, there are also Quality Dialogues, with the exposure and 
discussion of topics on improvements, standards and processes. The Quality Coordinator, César Ulian, 
points out that the company already has a recognized and solid position in the market, but that it 
needs to be systematically worked on so that the current level is not only maintained, but elevated. 
“We don’t want to be known for having the best price, but for the best cost benefit. We want to show 
that we have the capacity to meet solutions and not just products,” he emphasizes.

DIÁLOGOS QUINZENAIS PARA
REFORÇAR OS PRINCÍPIOS 
FREQUENT DIALOGUES TO STRENGTHEN THE PRINCIPLES

Tabita Lange Kinast 
Coordenadora de Recursos Humanos

Human Resources Coordinator 
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A Analista de Sistema da Qualidade, Bibiana Almeida Morais Dall Alba, explica que 
a empresa adota a gestão por processos, em que cada colaborador reconhece 
o impacto nas diversas áreas, e não por setores.  Para que isto funcione, 
procedimentos são regularmente fomentados para que a qualidade seja vista 
como um todo, um conceito a ser assimilado e bem executado pelo grupo, em 
todos os seus níveis e funções. “Meta é qualidade no sangue”, reforça.

Bibiana recorda que as exigências eram mínimas quando o fornecimento era feito 
para clientes compradores de tubo padrão. Os atuais, que têm outros parâmetros, 
realizam auditorias e inspeções sistemáticas para acompanhar a produção. Mas 
não é apenas a qualidade do produto que garante o fornecimento. Também faz 
muita diferença a entrega, no tempo certo; a embalagem correta e a compra de 
matéria-prima de fornecedores igualmente qualificados. “É qualidade no processo, 
não só no produto”, observa. 

The Quality System Analyst, Bibiana Almeida Morais Dall Alba, explains that the company adopts 
management by processes, in which each employee recognizes the impact in different areas, and not 
by sectors. For this to work, procedures are regularly promoted so that quality is seen as a whole, a 
concept to be assimilated and well executed by the group, at all levels and functions. “A goal is quality 
in the blood”, she reinforces.

Bibiana recalls that the requirements were minimal when the supply was made to customers purchasing 
standard tubes. The current ones, which have other parameters, perform audits and systematic 
inspections to monitor production. But it’s not just the quality of the product that guarantees the supply. 
Big differences make also delivery on time, the correct packaging and the purchase of raw materials 
from equally qualified suppliers. “It’s quality in the process, not just in the product,” she observes.

RESPONSABILIDADE DE TODOS
EVERYONE’S RESPONSIBILITY

Bibiana Almeida Morais Dall Alba
Analista de Sistema da Qualidade

Quality System Analyst 

Fundamental é o entendimento das necessidades dos clientes. A proximidade da 
Engenharia com os clientes serve para encontrar uma solução eficiente e rápida. 
Velocidade virou também um foco para o tratamento das reclamações que são 
consideradas agora como chance de mostrar aos clientes a capacidade de 
resolver os problemas e, assim, ainda fortalecer a fidelidade com a empresa. 

Como decorrência, também o setor de compras foi reestruturado. A prática 
tradicional de adquirir pelo menor preço foi mudada para a atual, a qual é baseada 
num sistema de avaliação de fornecedores que considera qualidade, pontualidade 
e relacionamento comercial. A empresa implementou alguns requisitos, como a 
observância de ações de respeito ao meio ambiente, como gestão de resíduos 
e baixo uso de componentes químicos nos insumos. Também prioriza os que têm 
certificações e que operem com responsabilidade social. 

Fundamental is the understanding of customers’ needs. Engineering’s proximity to customers serves to 
find an efficient and quick solution. Speed has also become a focus for handling claims that are now 
seen as a chance to show customers the ability to solve problems and thus further strengthen loyalty 
with the company.

As a result, the purchasing sector was also restructured. The traditional practice of purchasing at the 
lowest price has been changed to the current one, which is based on a supplier assessment system 
that considers quality, punctuality and business relationship. The company has implemented some 
requirements, such as observing actions to respect the environment, such as waste management and 
low use of chemical components in supplies. It also prioritizes those who have certifications and who 
operate with social responsibility.

Material de divulgação da campanha interna Qualidade Começa por Mim

Publicity material of the internal campaign Quality Begins by Me
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Uma das primeiras medidas do novo comando, o sistema Modelline, após cumprir 
sua missão na empresa, foi substituído por um processo de melhoria contínua 
em que todos os colaboradores da empresa precisam participar. Desde o início, 
em março de 2008, o atual Coordenador de Qualidade e Melhoria Contínua 
da voestalpine Meincol, César Ulian, participou dos encontros para a definição 
de metas e de indicadores de desempenho de cada um dos equipamentos. Os 
objetivos principais eram acompanhar perdas, desempenho e tempo de setup, 
dentre outros indicadores. 

Ele lembra que o ambiente fabril se caracterizava pela desorganização, 
com materiais e ferramentas espalhados em vários pontos da fábrica, exigindo 
deslocamentos frequentes do operador, estoques elevados e ausência de 
planejamento de setup e de uma sequência de produção. Não havia 
padronização nem detalhamento de informações e uma só pessoa dominava a 
operação. 

O Modelline funcionava a partir da parada total da fábrica por um dia para que 
todos os funcionários participassem da limpeza das máquinas. Após essa etapa, 
com descarte de peças sobressalentes e sem uso, o entorno era organizado de 
forma a garantir maior produção e disponibilidade dos equipamentos, visando à 
redução do tempo de parada, de setup e perdas. Ferramentas necessárias para o 
setup foram dispostas em racks, posicionados perto das máquinas, eliminando o 
deslocamento do operador, e todos os integrantes da equipe foram treinados para 
exercer a função.

Uma das etapas do treinamento simulou a troca do pneu de um carro. No primeiro 
estágio, apenas um operador fez a troca, usando macaco manual e chave de 
boca. Os demais ficaram no entorno observando. No estágio seguinte, o operador 
fez a troca com uma parafusadeira pneumática. Por fim, com o carro colocado 
sobre uma plataforma, simulando uma parada de box da Fórmula-1, a troca foi 
feita por quatro operadores, usando equipamentos pneumáticos.  O treinamento 
foi filmado e, após, exibido aos funcionários. “Mostramos que era possível alcançar 
um resultado melhor com a otimização do processo. No modelo anterior, todos 
olhavam enquanto um trocava o pneu, como ocorria no setup, por exemplo. Com 
a mudança, todos trabalham de forma simultânea e com conhecimento geral da 
máquina”, reforça.

MELHORIAS QUE VÊM DA BASE
(PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA – CIP)
IMPROVEMENTS FROM THE BASE
(CONTINUOUS IMPROVEMENT PROCESS - CIP)

1
CULTURA PROATIVA

PROACTIVE CULTURE

A evolução também se refletiu em melhorias na atividade 
dos operadores, especialmente de conforto, segurança 
e ergonomia. Com a introdução de equipamentos 
pneumáticos ou elétricos, em substituição aos manuais, 
o esforço físico foi reduzido. Também foram criados 
recursos para deixar o operador na melhor posição 
ergonômica, reduzindo riscos de acidentes e doenças 
ocupacionais.

As intervenções resultaram em avanços em todos 
os indicadores propostos. Ulian exemplifica com a 
formadora de tubos de 10 polegadas. Antes do 
processo, a operação era feita por 10 pessoas por turno 
e o setup levava mais de 24 horas. Com a mudança, o 
número de operadores e o tempo de setup caíram pela 
metade. “Foram ganhos gigantescos. Com o Modelline 
reestruturamos a antiga forma de trabalho”, assinala. 
O desempenho de cada máquina era registrado 
em relatórios mensais, os quais eram avaliados pela 
diretoria. 

Após concluir o Modelline, a diretoria da voestalpine 
Meincol deu início ao Programa de Melhoria Contínua, 
CIP, que tem como principal finalidade estimular o 
colaborador a propor sugestões que levem à melhoria 
do ambiente de trabalho e da operação. Os grupos 
se reúnem mensalmente para apresentação de 
sugestões. Elas são avaliadas no âmbito gerencial 
e encaminhadas para deliberação da diretoria. Ao 
contrário do Modelline, que funcionava a partir da 
intervenção em uma máquina e por determinado 
período, no CIP o processo inteiro é avaliado, de forma 
permanente e contínua. As sugestões que viram ações 
práticas resultam em premiação aos autores.

Estoque de ferramentas antes e depois do processo Modelline.

Tool stock before and after the Modelline process.

ANTES/ BEFORE

DEPOIS/ AFTER



One of the first measures of the new command, the Modelline 
process, after fulfilling its mission in the company, was replaced by 
a process of continuous improvement in which all employees of the 
company need to participate. Since the beginning, in March 2008, 
the current Quality and Continuous Improvement Coordinator at 
voestalpine Meincol, César Ulian, participated in the meetings to 
define goals and performance indicators for each equipment. The 
main objectives were to monitor scrap rates, performance and setup 
time, among other indicators.

He recalls that the factory environment was characterized by 
disorganization, with materials and tools scattered at various points 
in the factory, requiring frequent displacements of the operator, high 
inventories and the absence of setup planning and a production 
sequence. There was no standardization or detailing of information 
and only one person dominated the operation.

The Modelline process started with a total shutdown of the factory for a 
day so that all employees participated in cleaning the machines. After 
this stage, with the disposal of unused spare parts, the surroundings 
were organized in order to guarantee greater production and 
availability of the equipment, aiming at reducing downtime, setup and 
scrap. Necessary tools for the setup were placed in racks, positioned 
close to the machines, eliminating the operator’s displacement, and 
all team members were trained to perform the function.

One of the training steps simulated changing a car tire. In the first
stage, only one operator made the change, using a hand jack and
fork wrench. The others remained in the surroundings watching.
In the next stage, the operator made the change with a pneumatic
screwdriver. Finally, with the car placed on a platform, simulating
a Formula 1 pit stop, the change was made by four operators, using
pneumatic equipment. The training was filmed and then shown to 
employees. “We showed that it was possible to achieve a better result 
by optimizing the process. In the previous model, everyone watched 
while one changed the tire, as in the setup, for example. With the 
change, everyone works simultaneously and with general knowledge 
of the machine,” he reinforces. 

The evolution was also reflected in improvements in the activity of 
operators, especially in comfort, safety and ergonomics. With the 
introduction of pneumatic or electrical equipment, replacing manual 
ones, physical effort was reduced. Resources were also created to 
leave the operator in the best ergonomic position, reducing the risk of 
accidents and occupational diseases.

The interventions resulted in advances in all the proposed indicators. 
Ulian exemplifies with the 10 inch tube mill. Before the Modelline 
process, the operation was performed by 10 people per shift and 
the setup took more than 24 hours. With the change, the number 
of operators and the setup time fell by half. “There were huge gains. 
With Modelline, we restructured the old way of working,” he points out. 
The performance of each machine was recorded in monthly reports, 
which were evaluated by the management.

After completing Modelline, voestalpine Meincol’s managing 
directors started the Continuous Improvement Program, CIP, whose 
main purpose is to encourage employees to propose suggestions that 
lead to the improvement of the work environment and the operation. 
The groups meet monthly to present suggestions. They are evaluated 
at the managerial level and forwarded to the managing directors for 
deliberation. Unlike Modelline, which worked from intervention on just 
one machine and for a certain period, in the CIP process the whole 
process is evaluated, permanently and continuously. The realized 
suggestions result in an award to the authors.

A voestalpine Meincol possui a certificação na 
norma ISO9001:2016 e foi a primeira empresa 
nacional do setor a ser certificada na norma IATF 
16949, publicada em 2016 pela International 
Automotive Task Force (IATF) visando à 
gestão de qualidade no setor automotivo, em 
substituição à ISO/TS 16949:2009. Ela define 
os requisitos para um sistema de gestão da 
qualidade para organizações da indústria 
automotiva. Desde 14 de setembro de 2018 é 
requisito essencial para qualquer organização 
que opere na cadeia global de fornecimento 
automotivo. Fabricantes mundiais de veículos 
já a incluíram como exigência contratual dos 
fornecedores.  

voestalpine Meincol has the ISO9001:2016 standard 
certification and was the first national company in the 
sector to be certified in the IATF 16949 standard,  published 
in 2016 by the International Automotive Task Force (IATF) 
aiming at quality management in the automotive sector, 
replacing ISO/TS 16949:2009. It defines the requirements 
for a quality management system for automotive 
industry organizations. Since September 14, 2018, it is an 
essential requirement for any organization operating in 
the global automotive supply chain. Worldwide vehicle 
manufacturers have already included it as a contractual 
requirement for suppliers.

PIONEIRISMO EM CERTIFICAÇÃO 
PIONEERING IN CERTIFICATION
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Como resultado dos investimentos permanentes em qualidade, a voestalpine 
Meincol tem sido premiada em iniciativas de clientes, que destacam os fornecedores 
que melhor atendem às suas demandas.

As a result of permanent investments in quality, voestalpine Meincol has been awarded in customer 
initiatives highlighting the suppliers which best meet their demands.

RECONHECIMENTOS DOS CLIENTES
CUSTOMER RECOGNITIONS

MELHORES FORNECEDORES 
MERCEDES-BENZ 
A Mercedes-Benz do Brasil premiou 
os melhores fornecedores de 2018, 
durante a 22ª edição da Fenatran, 
realizada de 14 a 18 de outubro de 
2019, no São Paulo Expo, evento 
voltado ao segmento de transporte 
rodoviário de cargas. A voestalpine 
Meincol foi distinguida na categoria 
“Excelência em Custos”. Manfred 
Wuble, Diretor Comercial e Financeiro, 
e Ermir Panazzolo, Gerente Comercial, 
representaram a empresa na entrega 
do troféu. 

Segundo Wuble, o prêmio reconheceu 
o trabalho da voestalpine Meincol que 
proporcionou economia à Mercedes-
Benz do Brasil pela substituição de tubos 
trefilados por tubos conformados em Roll 
Forming. O processo gerou maior custo 

benefício e foi complementado pela 
performance excelente em pontualidade 
e atendimento. “Tudo isso teve como 
consequência aumento da confiança na 
voestalpine Meincol”, enfatizou. 

MERCEDES- BENZ BEST SUPPLIERS
Mercedes-Benz do Brasil awarded the best 
suppliers of 2018, during the 22nd edition of 
Fenatran, held October 14 to 18, 2019, at São 
Paulo Expo, an event focused on the road 
cargo transportation segment. voestalpine 
Meincol was distinguished in the “Excellence in 
Costs” category. Manfred Wuble, Commercial 
and Financial Director, and Ermir Panazzolo, 
Commercial Manager, represented the 
company receiving the trophy.

According to Wuble, the award recognized 
the work of voestalpine Meincol that provided 
savings to Mercedes-Benz do Brasil by 
replacing drawn tubes with rollformed tubes. 
The process generated greater cost benefit and 
was complemented by excellent performance 
in punctuality and service. “All of this resulted in 
increased confidence in voestalpine Meincol”, 
he emphasized. 
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MELHOR FORNECEDOR
DA IES DO BRASIL 
Uma das conquistas foi o prêmio 
de Melhor Fornecedor de 2015, 
entregue durante o 6º Encontro 
de Fornecedores IES do Brasil. A 
empresa ganhou na categoria tubos, 
superando concorrentes nacionais, 
com fornecimento de tubos estruturais 
ROPS e FOPS para cabines de máquinas 
de construção e agrícola.  A empresa 
foi representada pelo vendedor Alex 
Dall’Agnol, responsável pelo cliente.

INNOVATION AWARD JOHN DEERE 
Em março de 2017, a voestalpine 
Meincol foi destacada com o prêmio 
Innovation Award pela John Deere. 
A organização foi distinguida por ser 
pioneira na América Latina com o 
processo Direct Forming. A premiação 
é feita anualmente a toda base de 
fornecedores da John Deere, que 
reconhece aqueles que pensam e 
atuam de forma inovadora. A empresa 
foi representada na solenidade de 
premiação por Bruna dos Santos, então 
vendedora responsável pelo cliente, 
atualmente supervisora comercial de 
produtos especiais.

BEST BRAZILIAN SUPPLIER OF IES
One of the achievements was the 2015 Best 
Supplier award, delivered during the 6th IES 
Suppliers Meeting of Brazil. The company won 
in the tubes category, surpassing national 
competitors, with the supply of ROPS and 
FOPS structural tubes for construction and 
agricultural machinery cabins. The company 
was represented by salesperson Alex Dall’Agnol, 
responsible for the customer.

JOHN DEERE INNOVATION AWARD
On March 2017, voestalpine Meincol was 
highlighted with the Innovation Award by John 
Deere. The organization was distinguished 
for being a pioneer in Latin America with the 
Direct Forming process. The award is given 
annually to John Deere’s entire supplier base, 
which recognizes those who think and act in an 
innovative way. The company was represented 
at the awards ceremony by Bruna dos Santos, 
then the salesperson responsible for the client, 
currently the commercial supervisor of special 
products.
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A segurança no ambiente de trabalho é prioridade máxima 
na voestalpine, quer na matriz, quer em todas as subsidiárias 
localizadas em diferentes países. Globalmente, a empresa 
estruturou uma política rigorosa de prevenção e combate a 
acidentes a partir da adoção de práticas divididas em três blocos: 
aspectos culturais, conceitos mandatórios e medidas opcionais. 
O sistema de segurança é organizado de forma que permita e 
suporte melhorias contínuas. 

O primeiro bloco se sustenta na comunicação a todos os 
trabalhadores, por meio de ações preventivas, feedbacks e 
educação com ênfase em treinamentos de reciclagem. Uma das 
principais ferramentas são os Diálogos de Segurança, realizados 
a cada 15 dias.  

A exemplo dos Diálogos de Qualidade, a fábrica deixa de produzir 
por 15 minutos para que o tema segurança seja reforçado como 
prioridade máxima. “Criou-se uma atmosfera de prevenção. Com 
isso, percebe-se que o comprometimento de cada colaborador já 
existe, há o entendimento de que é crucial a minha atitude interior 
em relação à saúde e segurança”, salienta a Coordenadora de 
Recursos Humanos da voestalpine Meincol, Tabita Lange Kinast. 

Safety in the work environment is a top priority at voestalpine, both at the head 
office and at all subsidiaries located in different countries. Globally, the company 
structured a strict accident prevention and combat policy based on the adoption 
of practices divided into three blocks: cultural aspects, mandatory concepts and 
optional measures. The security system is organized in a way that allows and 
supports continuous improvements.

The first block is based on communication to all workers, through preventive 
actions, feedback and education with an emphasis on refresher training. One of 
the main tools is the Safety Dialogues, held every 15 days.

Like the Quality Dialogues, the factory stops producing for 15 minutes so that 
the safety theme is reinforced as a top priority. “An atmosphere of prevention 
was created. With this, it is clear that the commitment of each employee already 
exists, there is an understanding that my inner attitude towards health and 
safety is crucial,” emphasizes the Human Resources Coordinator at voestalpine 
Meincol, Tabita Lange Kinast.

TOLERÂNCIA ZERO COM ACIDENTES
ZERO TOLERANCE WITH ACCIDENTS

Steelboy é um dos personagens que auxilia nas 
campanhas de conscientização da empresa.

Steelboy is one of the characters who helps in the 
campaigns of awareness raising of the company.
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Meincol II registra os 1.000 dias sem acidentes em 2018 

Meincol II records 1,000 days without accidents in 2018 
Os Diálogos de Segurança representam uma mudança de conceito, que ocorre de 
cima para baixo. Trata-se de um desejo de direcionamento estratégico do grupo. 
Para isto, houve treinamentos e formação de auditores. “Independentemente de 
ser um gestor de topo, chefe de departamento, líder de turno ou operador, cada 
indivíduo é um modelo e deve estar ciente dessa função”, acrescenta. 

Os conceitos mandatórios têm a participação efetiva da gestão para sustentar 
o princípio da segurança em primeiro lugar, acima inclusive da produtividade. 
Para alcançar o objetivo, ocorrem auditorias de segurança pelo gestor da área, 
vistorias por equipes especializadas e análises de acidentes e incidentes, além do 
envolvimento da direção. “Trabalha-se o fator de risco, se analisa o acidente em 
toda a sua extensão e consequências. A partir daí, são elencadas ações imediatas 
prioritárias”, explica. 

As medidas opcionais são apresentadas para uso local, desde que adequadas 
a cada ambiente. Dentre as mais usadas na voestalpine Meincol estão as 
auditorias de segurança com foco na prevenção de acidentes e incidentes, análise 
das ocorrências, conversa de segurança pessoal depois de cada ocorrência, 
campanhas de segurança e saúde e relatório de ideias para aumentar a segurança 
no sistema CIP. 

De acordo com a coordenadora, desde a adoção destes princípios, houve queda 
expressiva na ocorrência de acidentes e incidentes. “Antes eram consideradas 
normais uma batida no dedo ou uma queda de amarrados. Agora, isto não é mais 
tolerável. Mudou-se a consciência de toda a corporação, no Brasil e nos demais 
países, e se adotou tolerância zero com acidentes. A responsabilidade com as 
pessoas deixou de ser apenas uma obrigação legal, agora é também moral”, 
assegura. 

The Safety Dialogues represent a change of concept, which occurs from top to bottom. It is a desire for 
strategic direction of the group. For this, there was training and development of auditors. “Regardless 
of whether you are a top manager, department head, shift leader or operator, each individual is a 
model and must be aware of that role”, she adds. 

Mandatory concepts have the effective participation of management to support the principle of 
safety first, even above productivity. To achieve the objective, safety audits are carried out by the area 
manager, inspections by specialized teams and analysis of accidents and incidents, in addition to the 
involvement of management. “The risk factor is worked on, the accident is analyzed in all its extension 
and consequences. From there, immediate priority actions are listed”, she explains.

Optional measures are presented for local use, as long as they are appropriate for each environment. 
Among the most used in voestalpine Meincol are safety audits focused on accident and incident 
prevention, analysis of occurrences, personal safety talk after each occurrence, health and safety 
campaigns and report of ideas to increase safety in the CIP system.

According to the coordinator, since the adoption of these principles, there has been a significant drop 
in the occurrence of accidents and incidents. “Before, it was considered normal to hit a finger or 
a drop of a bundle. Now, this is no longer tolerable. The conscience of the entire corporation was 
changed, in Brazil and in other countries, and zero tolerance for accidents was adopted. Responsibility 
towards people is no longer just a legal obligation, but now it is also a moral obligation”, she assures. 
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A adoção de práticas sustentáveis, 
com foco em medidas de preservação 
ambiental, visando não apenas 
benefícios à organização, mas 
especialmente à comunidade, é 
prioridade na estratégia de crescimento 
da voestalpine Meincol. Desde 2012, 
a empresa detém o certificado ISO 
14001:2004, comprovando a eficácia 
de seu sistema de gestão ambiental. 
Em 2017, foi feito o upgrade do sistema 
para a versão 2015 da norma. 

Um dos principais cuidados é com 
a água e seu reaproveitamento. Na 
unidade de Tubos e Perfis um novo 
sistema para o tratamento de efluentes 
sanitários, constituído por três módulos 
independentes, foi colocado em atividade 
em 2016, o qual tem capacidade total 
para tratar 18,9 m³ por dia. Após o 
tratamento, os efluentes são lançados na 
rede pública. De acordo com dados da 
Coordenadora de Recursos Humanos, 
Tabita Lange Kinast, os índices de 
qualidade do tratamento são superiores 
aos padrões exigidos em lei. 

A Planta Tubos Especiais e Processos 
Agregados possui uma Estação de 
Tratamento de Efluentes Sanitários 
de funcionamento contínuo e com 
aeração prolongada, com capacidade 
para tratar 10 m³ diários. O efluente 
gerado passa por três tratamentos e, 
após, segue para reuso em sanitários. 
O projeto moderno dessa unidade 
também contempla a captação da 
água da chuva e possui um reservatório 
subterrâneo com capacidade para 
350 mil litros.

VISÃO AMBIENTAL COMO ESTRATÉGIA
DE CRESCIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
ENVIRONMENTAL VISION AS A STRATEGY 
FOR ECONOMIC AND SOCIAL GROWTH

The adoption of sustainable practices, 
focusing on environmental preservation 
measures, aiming not only at benefits to the 
organization, but especially to the community, 
is a priority in voestalpine Meincol’s growth 
strategy. Since 2012, the company has held 
the ISO 14001:2004 certificate, proving the 
effectiveness of its environmental management 
system. In 2017, the system was upgraded to 

the 2015 version of the standard.

One of the main precautions is with water and 
its reuse. At the Tubes and Profiles unit, a new 
system for the treatment of sanitary effluents, 
consisting of three independent modules, 
was put into operation in 2016, which has a 
total capacity to treat 18.9 m³ per day. After 
treatment, the effluents are released into the 
public network. According to data from the 
Human Resources Coordinator, Tabita Lange 
Kinast, the treatment quality indexes are higher 

than the standards required by law.

The Special Tubes and Manipulation Plant 
has a Sanitary Effluent Treatment Station 
with continuous operation and prolonged 
aeration, with the capacity to treat 10 m³ 
daily. The generated effluent undergoes three 
treatments and then goes on for reuse in toilets. 
The modern design of this unit also includes the 
capture of rainwater and has an underground 
reservoir with a capacity of 350 thousand liters.
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Outro tema valorizado é a destinação 
de resíduos. Além da separação, 
para que haja a segregação correta, 
é feito um trabalho permanente de 
conscientização em busca de índices 
mínimos de desperdícios. A empresa 
faz o monitoramento de indicador 
de resíduos, comparando volumes 
descartados com os produzidos. No 
período de 2014 a 2020, o indicador 
apresentou melhoria de 15%.  

Outro investimento é na questão de 
consumo de energia elétrica. Desde 
2017 são destinados recursos para 
troca de lâmpadas convencionais 
por equipadas com tecnologia LED. 
São realizadas verificações in loco 
em toda a empresa para monitorar 
a segregação de resíduos, eventuais 
vazamentos de óleo e consumo 
de energia elétrica, dentre outros. 
Também são ministrados treinamentos 
para que os colaboradores saibam 
como agir em acidentes ambientais. 
Há uma Brigada de Emergência e 
kits específicos para uso em situações 
emergenciais. 

O Programa Despoluir, realizado em 
parceria com o SEST SENAT (Serviço 
Social do Transporte e Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte), tem 
a finalidade de controlar a fumaça 
expelida pelos caminhões de clientes e 
fornecedores. O monitoramento é feito 
trimestralmente em cada veículo com 
o uso de equipamento que mede a 
fumaça expelida. Um relatório é gerado 
no ato e os índices comparados com 
os limites permitidos em lei. Aos que 
apresentarem problemas é concedido 
prazo para a regularização. “Com as 
transportadoras contratadas pela 
voestalpine Meincol há um grande 
rigor. No caso das transportadoras 
enviadas pelos clientes é informada 
a situação ao cliente e exigidas as 
melhorias”, salienta.

Another valued topic is the disposal of waste. 
In addition to separation, in order to ensure 
correct segregation, a permanent work  of 
awareness raising is carried out in search 
of minimum levels of waste. The company 
monitors the waste indicator, comparing 
discarded volumes with those produced. In 
the period from 2014 to 2020, the indicator 
improved by 15%.

Another investment is in the matter of electricity 
consumption. Since 2017, resources have 
been allocated for replacing conventional 
lamps with LED technology. On-site checks 
are performed throughout the company to 
monitor the segregation of waste, eventual oil 
leaks and power consumption, among others. 
Training is also given so that employees know 
how to act in environmental accidents. There is 
an Emergency Brigade and specific kits for use 
in emergency situations.

The Clean Up Program, carried out in 
partnership with SEST SENAT (Serviço 
Social do Transporte e Serviço Nacional de 
Aprendizagem do  Transporte), aims to control 
the smoke expelled by the trucks of customers 
and suppliers. Monitoring is done quarterly on 
each vehicle using equipment that measures 
the smoke expelled. A report is generated on 
the spot and the indexes compared to the limits 
allowed by law. Those who have problems are 
granted a period for regularization. “For the 
carriers contracted by voestalpine Meincol 
there is a greater rigidity. In the case of carriers 
sent by the customers we inform the situation 
to them and request the improvements”, she 
stresses.
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A voestalpine Meincol mantém ações sociais permanentes na comunidade 
de Caxias do Sul. Um dos compromissos é no projeto Casa do Adolescente. A 
empresa garante, no mínimo, 75 refeições diárias para crianças em situação de 
vulnerabilidade social, através de parceria com o fornecedor de alimentação, 
responsável pelo atendimento da unidade.

Também promove o conhecimento, possibilitando visitas de instituições de ensino 
às suas instalações. Ainda mantém parcerias com estas organizações, facilitando 
o aprendizado e a formação continuada de seus funcionários e dependentes. 

A empresa proporciona a formação profissional por meio de estágios remunerados 
e curriculares supervisionados por seus gestores e recruta colaboradores nas 
comunidades em que está inserida. A política de aproximação da comunidade 
contempla incentivos e promoção de campanhas de cunho social, com participação 
da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes.  

voestalpine Meincol maintains permanent social actions in the Caxias do Sul community. One of the 
engagements is in the Casa do Adolescente project. The company guarantees, at least, 75 daily meals 
for children in socially vulnerable situations, through a partnership with the food supplier, responsible 
for serving the unit.

It also promotes knowledge, making it possible for educational institutions to visit its facilities. It also 
maintains partnerships with these organizations, facilitating the learning and continuous training of its 
employees and dependents.

The company provides professional training through paid and curricular internships supervised by 
its managers and recruits employees from the communities in which it operates. The community  
approach policy includes incentives and promotion of social campaigns, with the participation of the 
Internal Commission for Accident Prevention.

COMPROMETIMENTO SOCIAL 
SOCIAL COMMITMENT
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A Lei do Jovem Aprendiz obriga empresas 
de médio e grande porte a investirem 
em programas de educação para a 
população com idades entre 14 e 24 anos. 
O desenvolvimento das aulas é feito em 
dependências do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), parceiro 
da iniciativa. Os cursos são oferecidos 
gratuitamente e os alunos têm direito a 
alguns benefícios. É o que fixa a lei. Mas há 
quem veja nesta ação a oportunidade de ir 
mais longe. Caso da voestalpine Meincol. 

Desde 23 de abril de 2012, a Planta Tubos 
Padrão e Perfis tem um espaço específico 
para a Escola Transformar, local para 
aprendizagem técnica, mas, principalmente, 
para investir na formação de cidadãos, com 
a preparação dos jovens para a vida. A área 
de 200 m² recebeu investimento de R$ 300 
mil. As aulas tiveram início em 4 de maio de 
2012 e a formatura da primeira turma deu-
se dois anos após. 

À frente do projeto está o instrutor Sandro 
Ricardo Visioli, com passagens pelo SENAI e 

PREPARAÇÃO PROFISSIONAL E CIDADÃ 
PROFESSIONAL PREPARATION AND CITIZENS

Sandro Ricardo Visioli 
Instrutor da Escola Transformar

Instructor at Transformar School 

outras empresas no desenvolvimento destas 
ações. Ele se incorporou à voestalpine 
Meincol quando já havia um esboço do 
projeto. “Aqui são atendidos todos os 
preceitos legais. Mas a determinação e as 
condições oferecidas é para que se faça 
muito mais do que só cumprir a lei. Temos um 
projeto próprio e personalizado”, ressalta. 
A iniciativa da voestalpine Meincol está 
alinhada com as práticas da corporação, 
que valorizam a educação dos jovens e está 
baseada no sistema dual. A corporação 
tem unidades similares à de Caxias do Sul 
na maioria das suas subsidiárias.

O plano do curso de mecânico de manutenção 
de máquinas industriais, com 1.600 horas, 
entre teóricas e práticas, foi desenvolvido 
a partir do acordo de cooperação entre a 
empresa e o SENAI, que formatou a parte 
pedagógica e técnica. Coube à voestalpine 
Meincol montar espaço com sala para 
exposição dos conteúdos teóricos e oficina, 
dotada de equipamentos e ferramentas, para 
a parte prática. 

Em média, 14 alunos por turma frequentam 
a escola, à tarde, por até dois anos. O número 
corresponde a 5% do quadro funcional, 
como determina a lei. “O nível de desistência 
é mínimo”, orgulha-se o instrutor. Também 
destaca que a frequência é acima da média 
dos demais cursos do SENAI, que admite até 
25% de ausências. “Aqui é praticamente 
nula”. De 2012 a 2019 foram formados 42 
alunos distribuídos em quatro turmas. 

A empresa tem a responsabilidade de 
anunciar as vagas por diferentes meios. A 
voestalpine Meincol o faz internamente. Em 
2012, para a formação da primeira turma, 
optou por um anúncio de forma pública. 
Atraiu mais de 240 interessados, média 
superior a 17 candidatos por vaga. Mesmo 
mudando o formato para divulgação 
interna nas seleções seguintes, a média fica 
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em torno de 90 candidatos.

A seleção inicial é feita pelo SENAI, a partir 
de critérios estabelecidos em edital, com 
prova classificatória. Os melhores colocados 
são indicados à empresa, que realiza 
entrevistas individualizadas para conhecer 
o lado humano de cada um. “Temos vários 
critérios, não apenas de vulnerabilidade 
social ou que sejam filhos ou parentes de 
funcionários. O objetivo da entrevista é obter 
informações sobre a pessoa, seus objetivos, 
pensamentos e comunicação, dentre outros. 
É para entender o que move esta pessoa”, 
detalha Visioli. Ao final do curso, os alunos 
passam por avaliação final, com escolha, 
para seguir na empresa, dos que têm perfil 
mais adequado, e se há vagas em aberto. 

A este formato de seleção pode ser atribuído 
o sucesso de alguns indicadores da escola. 
Da primeira turma de 14 alunos, 11 seguiram 
atuando na empresa. Destes, oito tornaram-se 
efetivos. Outra particularidade é a presença 
de meninas, que vem aumentando a cada 
nova turma. Na primeira, apenas duas; na 
mais recente, com formatura realizada em 
2019, foram oito. “Este avanço decorre 
de uma mudança familiar. Antes, havia 
mais restrições por parte da família. É um 
paradigma que está sendo quebrado”, 
observa. 

Esta mudança de perfil de público levou 
a uma adequação informal do conteúdo. 
Embora presentes desde o início, temas 
como respeito às individualidades, físicas e 
cognitivas, assédios, formação dos povos, 
cidadania e relações pessoais, dentre outros 
conteúdos transversais, ganharam reforço. 

Na avaliação do instrutor, os indicadores 
positivos decorrem, essencialmente, da 
política da empresa que trata os jovens como 
colaboradores e não como aprendizes. Cita, 
como exemplos, os benefícios garantidos, 
que são próprios da voestalpine Meincol, 
como transporte em vans, o mesmo 
oferecido aos colaboradores, almoço e 
planos de saúde e odontológico. Tudo com 
desconto simbólico em folha. Além da cota 
mensal determinada em lei. 

O instrutor reforça que o amplo espectro de 

formação é outra diferença fundamental 
que a empresa tem em relação ao 
convencional. Os conteúdos focam, 
principalmente, o lado comportamental, 
pois o objetivo maior não é o de formar 
quadros para ocupação de vagas, 
mas para que estes jovens impactem a 
sociedade de forma positiva. “A orientação 
é clara: não fazemos isto só para cumprir 
a lei ou atender às nossas demandas, mas 
para preparar cidadãos, olhando para o 
lado social”, reforça. O trabalho também 
estimula o empreendedorismo dos jovens 
e vários já seguiram este caminho. Há, 
inclusive, quem tenha se tornado cliente da 
empresa. 

Em linha com a visão de formar cidadãos, 
os aprendizes da Escola Transformar 
participam, desde 2017, do Abraço Verde, 
iniciativa da área de meio ambiente. O 
objetivo é conscientizar sobre a importância 
do descarte correto de resíduos e da 
manutenção do ambiente limpo e agradável, 
visando criar uma cultura de preservação 
ambiental.  

Uma vez por semana, nas sextas-feiras, 
eles coletam resíduos e fazem a limpeza 
no entorno da empresa, ação que impacta 
diretamente os colaboradores, que 
acompanham a iniciativa, e a comunidade, 
na medida em que os espaços públicos são 
mantidos limpos. Também participam de 
visitas a estações de tratamento de efluentes 
da organização e do setor público. 

Além do suporte da diretoria e da área de 
recursos humanos, a escola tem o apoio de 
gerentes e ex-alunos, hoje colaboradores 
em ascensão na empresa, que participam 
de encontros e transmitem seus exemplos 
e conhecimentos. Esta estratégia é recente, 
mas que tem sido muito valiosa. “Modelos 
de sucesso são muito importantes para 
quem está buscando afirmação na vida”, 
define Visioli. 

A capacidade para 16 alunos foi projetada 
em linha com a expectativa de expansão do 
quadro funcional. Atualmente, o atendimento a 
14 jovens por turma é superior ao estabelecido 
em lei. A maioria dos participantes já concluiu 
o ensino médio e cursa faculdades.  



Após a conclusão do curso, Visioli acompanha 
os rumos dos formandos, até como forma de 
buscar subsídios para melhorar o conteúdo 
ministrado. Pelos dados disponíveis, 60% dos 
alunos seguem na indústria metalmecânica. 
Sem necessariamente uma atuação em 
manutenção de máquinas, mas também 
na engenharia, ferramentaria, qualidade e 
produção.  

The Youth Apprentice Law obliges medium and 
large companies to invest in education programs for 
the population aged between 14 and 24 years. The 
classes are developed on the premises of the Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), a 
partner of the initiative. Courses are offered free of 
charge and students are entitled to certain benefits. 
That’s what sets the law. But there are those who see 
in this action the opportunity to go further. voestalpine 

Meincol’s case

Since April 23, 2012, the Standard Tubes and Profiles 
Plant has a specific space for the Transformar School, 
a place for technical learning, but mainly for investing 
in the formation of citizens, with the preparation of 
young people for life. The 200 m² area received an 
investment of BRL 300 thousand. Classes started on 
May 4, 2012 and the graduation of the first class took 

place two years later.

At the head of the project is instructor Sandro Ricardo 
Visioli, who has worked at SENAI and other companies 
in the development of these actions. He joined 
voestalpine Meincol when there was already a draft of 
the project. “Here, all legal requirements are met. But 
the determination and the conditions offered are for 
doing much more than just complying with the law. We 
have our own and personalized project,” he highlights. 
voestalpine Meincol’s initiative is in line with the 
corporation’s practices, which value youth education 
and is based on the dual system. The Group has units 
similar to Caxias do Sul in most of its subsidiaries.

The course plan for the mechanic maintenance 
of industrial machines, with 1,600 hours, between 
theoretical and practical, was developed based on 
the cooperation agreement between the company 
and SENAI, which formatted the pedagogical and 
technical part. It was up to voestalpine Meincol to set 
up a space with a room for the exhibition of theoretical 
contents and a workshop, equipped with equipment 

and tools, for the practical part.

On average, 14 students per class attend school in the 
afternoon for up to two years. The number corresponds 
to 5% of the staff, as required by law. “The level of 
withdrawal is minimal”, the instructor says proudly. He 
also highlights that attendance is above the average 
of the other SENAI courses, which admit up to 25% of 
absences. “Here it is practically nil”. From 2012 to 2019, 
42 students distributed in four classes were trained.

The company has the responsibility to advertise 
vacancies by different means. voestalpine Meincol 
does it internally. In 2012, for the formation of the first 
class, it opted for a public announcement. It attracted 
more than 240 interested parties, averaging over 17 
candidates per vacancy. Even changing the format 
for internal disclosure in the following selections, the 

average is around 90 candidates.

The initial selection is made by SENAI, based on criteria 
established in a public notice, with a qualifying test. 
The best placed are indicated to the company, which 
conducts individualized interviews to get to know the 
human side of each one. “We have several criteria, not 
just for social vulnerability or for children or relatives of 
employees. The purpose of the interview is to obtain 
information about the person, his goals, thoughts and 
communication, among others. It is to understand 
what moves this person,” details Visioli. At the end of 
the course, students undergo a final evaluation, with 
a choice, to continue in the company, of those who 
have the most appropriate profile, and whether there 

are open positions.

This selection format can be attributed to the success 
of some school indicators. Of the first group of 14 
students, 11 continued to work at the company. Of 
these, eight became effective. Another feature is the 
presence of girls, which has been increasing with each 
new class. In the first, there were only two; in the most 
recent, with graduation held in 2019, there were eight. 
“This advance is due to a family change. Before, there 
were more restrictions on the part of the family. It is a 
paradigm that is being broken”, he observes.

This change in the public profile led to an informal 
adaptation of the content. Although present since the 
beginning, topics such as respect for individualities, 
physical and cognitive, harassment, formation of 
peoples, citizenship and personal relationships, among 

other transversal contents, have been reinforced.

In the instructor’s assessment, the positive indicators 
are essentially due to the company policy that treats 
young people as collaborators and not as apprentices. 
As examples, he mentions the guaranteed benefits, 
which are of voestalpine Meincol itself, such as 
transport in vans, the same offered to employees, 
lunch and health and dental plans. All with symbolic 
discount of salary. In addition to the monthly fee 

determined by law.

The instructor reinforces that the broad spectrum of 
training is another fundamental difference that the 
company has in relation to the conventional one. The 
contents mainly focus on the behavioral side, as the 
main objective is not to train staff to fill vacancies, but 
for these young people to positively impact society. “The 
orientation is clear: we don’t do this just to comply with 
the law or meet our demands, but to prepare citizens, 
looking at the social side,” he reinforces. The work also 
encourages youth entrepreneurship and several have 
already followed this path. There are even those who 
have become a customer of the company.
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In line with the vision of training citizens, the students 
of Transformar School have been participating, 
since 2017, in Abraço Verde, an initiative in the 
environmental area. The objective is to raise 
awareness about the importance of correct waste 
disposal and maintaining a clean and pleasant 
environment, aiming to create a culture of 

environmental preservation.

Once a week, on Fridays, they collect waste and 
clean around the company, an action that directly 
impacts employees, who follow the initiative, and the 
community, as public spaces are kept clean. They also 
participate in visits to the organization’s and the public 
sector’s effluent treatment stations.

In addition to the support of the management and the 
human resources area, the school has the support of 
managers and alumni, nowadays collaborators on the 
rise in the company, who participate in meetings and 
transmit their examples and knowledge. This strategy 
is recent, but it has been very valuable. “Successful 
examples are very important for those who are looking 

for life affirmation,” defines Visioli.

The capacity for 16 students was designed in line with 
the expectation of expanding the workforce. Currently, 
the attendance of 14 young people per class is higher 
than established by law. Most participants have 

already completed high school and attend colleges. 

After the conclusion of the course, Visioli monitors the 
development of the trainees, really as a way to seek 
subsidies to improve the content taught. According 
to the available data, 60% of students are still in the 
metalworking industry. Without necessarily working 
in machine maintenance, but also in engineering, 
tooling, quality and production.  

Alunos da Escola Transformar de 2013.
2013 Transformar School students.

Primeira turma de formandos, em 2014.
First group of trainees, in 2014.

Formandos de 2016.
2016 graduates.

Formandos de 2017.
Graduates of 2017.

 Formandos de 2019.
2019 graduates.



1
CULTURA PROATIVA

PROACTIVE CULTURE

SUCESSO CONSOLIDADO
COM INTEGRAL

COMPROMETIMENTO HUMANO
CONSOLIDATED SUCCESS WITH

INTEGRAL HUMAN COMMITMENT

75 ANOS
UMA HISTÓRIA QUE DÁ FORMA AO FUTURO

75 YEARS
A STORY THAT SHAPES THE FUTURE



76
75 ANOS. UMA HISTÓRIA QUE DÁ FORMA AO FUTURO

75 YEARS A STORY THAT SHAPES THE FUTURE

Há mais de 35 anos atuando como 
representante comercial da voestalpine 
Meincol, a M.  Di Bernardo Ltda. acompanhou 
o crescimento, aprimoramento e a evolução 
da marca. Localizada em Bento Gonçalves, 
no Rio Grande do Sul, a empresa tem como 
sócios Mauro e Marcia Di Bernardo.

Os gestores lembram que, quando a 
parceria teve início, a então Meincol já 
era uma empresa com experiência no 
mercado regional e muito sólida. “Tivemos o 
privilégio de participar de seu crescimento, 
aprimoramento e evolução. A constante 
busca por melhorias e novas tecnologias 
tornou a empresa uma referência no 
mercado em que atua e uma forte parceira 
de seus clientes no desenvolvimento de 
projetos especiais. A preocupação e o 
foco da voestalpine Meincol em atender 
as necessidades específicas dos clientes 
transformou-se em um grande diferencial 
frente aos concorrentes”.

MARCA
DIFERENCIADA
NO MERCADO
DIFFERENTIATED
BRAND IN
THE MARKET

Os sócios destacam a solidez, visão, 
competência, inovação e o profissionalismo 
como fatores que permitiram o sucesso 
desta caminhada de 75 anos. Citam, ainda, 
a idoneidade da empresa, o respeito pelos 
colaboradores e a ética profissional como 
ingredientes primordiais nessa trajetória. 
“Estamos preparados para continuar 
fazendo parte desta história de sucesso, 
encarando os novos desafios que estão 
por vir, e orgulhosos de poder participar e 
colaborar com uma empresa que sempre 
está um passo à frente”. 

For more than 35 years acting as commercial 
representative of voestalpine Meincol, M. Di Bernardo 
Ltda. monitored the growth, improvement and 
evolution of the brand. Located in Bento Gonçalves, 
in Rio Grande do Sul, the company has as partners 
Mauro and Marcia Di Bernardo.

The managers remember that when the partnership 
started, the then Meincol was already a company 
with experience in the regional market and very 
solid. “We were privileged to participate in its growth, 
improvement and evolution. The constant search 
for improvements and new technologies has made 
the company a reference in the market in which it 
operates and a strong partner for its customers in 
the development of special projects. Voestalpine 
Meincol’s concern and focus on meeting the specific 
needs of customers has become a major differentiator 
compared to competitors.”

The partners highlight the solidity, vision, competence, 
innovation and professionalism as factors that allowed 
the success of this 75-year journey. They also mention 
the company’s reputation, respect for employees 
and professional ethics as essential ingredients in this 
trajectory. “We are prepared to continue being part of 
this success story, facing the new challenges to come, 
and proud to be able to participate and collaborate 
with a company that is always one step ahead.”
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“A chegada da voestalpine ao mercado 
brasileiro, com a aquisição da Meincol, 
inaugurou um novo modelo de negócios no 
segmento do aço no país”. O entendimento 
é de Márcio Piasentin, da Aços Piasentin de 
Maringá, Paraná, representante comercial da 
voestalpine Meincol. Segundo ele, os clientes 
passaram a ter atendimento com produtos 
e soluções de projeto, muito além do que o 
mercado vinha oferecendo, melhorando o 
padrão e projetando soluções inovadoras. 

Destaca que a tecnologia e o conhecimento 
da voestalpine diferenciam a marca ainda 
mais, pois os clientes, a cada dia, encontram 
mais qualidade e bom atendimento. “Eles 
sabem que podem contar conosco para 
desenvolverem seus projetos em tubos e perfis 
com segurança e tecnologia”, acrescenta. 

Diante da evolução das necessidades 

ATENÇÃO AOS
DETALHES FAZ
A DIFERENÇA 
ATTENTION TO
DETAILS MAKES THE
DIFFERENCE

fabris no mundo atual, a voestalpine é 
uma empresa  que atua como agente de 
transformação. Afirma que os produtos, 
tecnologias e colaboradores motivados 
têm levado os clientes a reverem processos 
e melhorarem custos. “Estudamos e 
trabalhamos para antecipar tendências, 
atendendo os clientes com tubos e perfis 
padrão e com itens especiais de alta 
complexidade. Somos respeitados por 
nossos valores e estamos em sintonia com o 
que o mercado quer hoje e o que o futuro 
demandará”, reforça. Piasentin assinala que 
o portfólio variado possibilita o atendimento 
a uma ampla gama de clientes, onde os 
produtos se destacam pela qualidade 
diferenciada.  

Há 16 anos representante da marca, o 
empresário salienta que a empresa está no 
caminho certo, atendendo aos anseios dos 
clientes que buscam, além de tubos e perfis, 
tecnologia, performance e segurança. 
“Temos um nome respeitado no mercado, 
que reconhece o sucesso destes 75 anos de 
história”, avalia.  

Piasentin se diz com ânimo renovado e com 
expectativas de um futuro cheio de desafios 
e conquistas. Entende que a atenção aos 
detalhes, o trabalho e a melhoria contínua 
manterão a empresa no caminho próspero, 
junto aos clientes, produzindo e buscando 
soluções inovadoras. “Aprendi com a 
voestalpine Meincol que amor aos detalhes 
e paixão pelo que se faz têm o poder de 
reinventar o mundo e a maneira como vemos 
o futuro. Chegamos aos 75 anos fortes e 
revigorados, prontos para novos desafios”, 
afirma, com muito entusiasmo. 

“The arrival of voestalpine in the Brazilian market, 
with the acquisition of Meincol, inaugurated a new 
business model in the steel segment in the country.” 
The understanding is of Márcio Piasentin, of Aços 
Piasentin, based in Maringá, Paraná, commercial 
representative of voestalpine Meincol. According to 
him, customers now have service with products and 
design solutions, far beyond what the market has 
been offering, improving the standard and designing 
innovative solutions.

He highlights that voestalpine’s technology and 
knowledge differentiate the brand even more, as 
customers, every day, find more quality and good 
service. “They know they can count on us to develop 
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their tube and profile projects with safety and 
technology,” he adds. 

Facing the evolution of manufacturing needs in the 
current world, voestalpine is a company that acts as 
an agent of transformation. He says that products, 
technologies and motivated employees have led 
customers to review processes and improve costs. “We 
study and work to anticipate trends, serving customers 
with standard tubes and profiles and special items of 
high complexity. We are respected for our values and 
we are in tune with what the market wants today and 
what the future will demand,”he reinforces. Piasentin 
points out that the varied portfolio makes it possible to 
serve a wide range of customers, where the products 
stand out for their differentiated quality.
A representative of the brand for 16 years, the 
businessman stresses that the company is on the right 

path, meeting the requirements of customers who 
seek, in addition to tubes and profiles, technology, 
performance and safety. “We have a respected name 
in the market, which recognizes the success of these 
75 years of history”, he evaluates.

Piasentin says he has renewed spirit and expectations 
of a future full of challenges and achievements. 
He understands that attention to details, work and 
continuous improvement will keep the company on a 
prosperous path, together with customers, producing 
and seeking innovative solutions. “I learned from 
voestalpine Meincol that love of detail and passion for 
what you do have the power to reinvent the world and 
the way you see the future. We have reached 75 years 
strong and reinvigorated, ready for new challenges,” 
he says with great enthusiasm.
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Sócio da empresa N&A Consultoria 
Empresarial, com 33 anos de experiência 
em vendas de aço, Nelson de Quadros, 
avalia que o ingresso da voestalpine 
foi determinante na implementação de 
mudanças valiosas no mercado, com 
aplicação de novos processos e alteração 
de outros, além da inclusão de métodos, 
aliando ao domínio das atividades 
humanas. Evidencia que a chegada da 
marca introduziu ganhos de grande valia 
em todos os setores da empresa.  

Cita, como exemplo, a obtenção de confiança 
do mercado, com a agregação de um nome 
forte do segmento mundial de aços. Elenca, 
também, a incorporação de novas tecnologias 
para diversos segmentos, o que permitiu 
incrementar outras atividades; os ganhos em 
produtos e a instalação da nova unidade 

NÃO BASTA SER
BOM, PRECISA SER O 
MELHOR!
IT’S NOT ENOUGH TO BE
GOOD, YOU NEED TO
BE THE BEST!

fabril com tecnologia de ponta, alto padrão 
de qualidade e valor agregado. “Tudo isto 
dentro de uma dinâmica organizacional 
sólida, oportunizando oferecer uma gama 
de produtos de aços com qualidade”, 
define o sócio da representação sediada 
em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul.  

Dos mais de 30 anos de atuação no mercado 
de aços, Quadros dedicou a maior parte 
do tempo ao comércio internacional. Esta 
experiência lhe permite afirmar que o 
negócio de aços está cada vez mais seletivo. 
Por decorrência, para a conquista destes 
mercados, não basta ser bom, precisa ser 
o melhor. “O fortalecimento da marca é 
uma das grandes referências da empresa, 
que soma-se aos serviços com respostas 
rápidas. Fabricamos e vendemos partes e 
peças prontas, atendendo às necessidades 
e especificações técnicas de cada cliente. E 
sem perdermos competitividade, pois temos 
preço aceitável pelo mercado”, observa. 

A experiência mundial em desenvolvimento e 
criação de projetos é, no seu entendimento, a 
grande diferença que a voestalpine Meincol 
tem para a consolidação dos novos produtos 
junto ao mercado. Aliado a isto, cita o 
amplo conhecimento técnico do aço, que 
lhe permite lançar ideias inovadoras que 
cada projeto exige. 

O advogado e agente de vendas em 
comércio internacional, que já atuou na 
Argentina, Bolívia, China, no Chile, Uruguai 
e Paraguai, avalia que, de forma geral, 
todos os segmentos em que a marca 
atua são favorecidos pelo desenvolvimento 
tecnológico. Alguns, segundo ele, precisam de 
uma completa transformação no conhecimento 
técnico e científico, com reflexos em melhorias 
do produto final.  

Também valoriza, de forma especial, as 
relações comerciais da voestalpine Meincol 
com o mercado, construídas na confiança 
mútua, que facilitam o fechamento de 
negócios. “A vinculação ao mercado de um 
nome forte, como o da voestalpine, com o 
conhecimento e a experiência vivenciados 
no mercado mundial, cria um ambiente 
favorável ao desenvolvimento de negócios”, 
reforça. Acrescenta que estas condições, 
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agregadas a um excelente serviço prestado 
aos clientes, diferenciam a marca frente à 
concorrência.  “Orgulho-me em fazer parte 
desta equipe”. 

A partner of the company N&A Consultoria 
Empresarial, with 33 years of experience in steel 
sales, Nelson de Quadros, assesses that the entry of 
voestalpine was decisive in the implementation of 
valuable changes in the market, with the application 
of new processes and the alteration of others, in 
addition the inclusion of methods combining the 
domain of human activities. It shows that the arrival 
of the brand introduced gains of great value in all 
sectors of the company.

As an example, he mentions the obtaining of market 
confidence, with the addition of a strong name in the 
world steel segment. He also lists the incorporation of 
new technologies for different segments, which allowed 
it to increase other activities; gains in products and 
the installation of the new manufacturing unit with the 
latest technology, high quality standards and added 
value. “All of this within a solid organizational dynamic 
making it possible to offer a range of quality steel 
products,”defines the partner of the representation 
based in Cachoeira do Sul, in Rio Grande do Sul. 

With more than 30 years of experience in the steel 
market, Quadros has dedicated most of his time to 
international trade. This experience allows him to 
affirm that the steel business is increasingly selective. 
Therefore, to conquer these markets, it’s not enough 
to be good, you must be the best. “The strengthening 
of the brand is one of the great references of the 
company, which is added to the services with quick 
responses. We manufacture and sell ready-made 

parts and pieces, meeting the technical needs and 
specifications of each client. And without losing 
competitiveness, because we have a price acceptable 
to the market,” he observes.

The worldwide experience in developing and creating 
projects is, in his understanding, the great difference 
that voestalpine Meincol has for the consolidation of 
new products in the market. Allied to this, he mentions 
the wide technical knowledge of steel, which allows it 
to launch innovative ideas that each project requires. 

The lawyer and sales agent in international trade, who 
has already worked in Argentina, Bolivia, China, Chile, 
Uruguay and Paraguay, believes that, in general, all 
the segments in which the brand operates are favored 
by technological development. Some, according to 
him, need a complete transformation in technical and 
scientific knowledge, with reflexes in improvements of 
the final product. 

He also particularly values voestalpine Meincol’s 
commercial relations with the market, built on 
mutual trust, which facilitate the closing of deals. 
“The link to the market of a strong name, such as 
voestalpine, with the knowledge and experience in 
the world market, creates a favorable environment 
for business development,” he reinforces. He adds 
that these conditions, combined with an excellent 
service to customers, differentiate the brand from the 
competition. “I am proud to be part of this team”.
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De estagiário, em 1995, a Gerente Industrial 
nos dias atuais. Esta é a trajetória construída 
por Elder Rocha Junior na voestalpine 
Meincol. Antes de chegar à empresa, aos 
21 anos, foi estagiário do Banco do Brasil, 
onde pretendia seguir carreira. 

Sua primeira função foi a de atendente 
na matriz, na Rua Marechal Floriano. Na 
sequência, surgiu oportunidade na planta 
do Bairro Cidade Nova, junto ao Distrito 
Industrial. Aceitou o desafio sem nunca ter 
entrado em uma fábrica. “Peguei gosto por 
este ambiente”, resume. Ele foi destacado 
para cobrir as férias de um colega, mas 
ficou em definitivo.  

Começou na parte administrativa. “Éramos 
em cinco no escritório, havia carência 
de tudo”. Formado em Administração 
de Empresas, percebeu oportunidades 
de crescimento e deu início ao curso de 
Engenharia Mecânica. O passo seguinte 
foi dado na produção, onde atuou na 
montagem do PCP, na manutenção, 
na certificação ISO para qualidade 
e na engenharia. Tudo isto até 2007. 
“Estruturamos um quadro qualificado e 
saímos do amadorismo”, reforça. 

De acordo com Rocha Júnior, a chegada 
da voestalpine revolucionou a empresa. 
Houve crescimento em todas as áreas, 
estruturação profissional, com coordenadores 
e supervisores líderes, além da introdução de 
um novo conceito de gestão. “Consolidou-
se a gestão cultural de indústria e vendas, 
com formalização de todos os processos. 
Houve upgrade de tecnologia de gestão, 
treinamento, cultura diferenciada, foco na 
disciplina e padronização”, salienta. 

DO
IMPULSO À
RACIONALIDADE 
FROM THE
IMPULSE TO
RATIONALITY

No controle anterior, as decisões eram 
tomadas, normalmente, de forma impetuosa, 
na emoção. Até porque o mercado de tubos 
permitia assim agir. “Como havia demanda, 
estratégias não eram necessárias. Mas se 
essa visão tivesse persistido, a empresa 
não sobreviveria à crise de 2014 a 2018”, 
sentencia. 

O gerente industrial ressalta que a cultura 
de gestão incorporada com os novos 
controladores, com visão do crescimento 
sustentável, sem sobressaltos, ao longo dos 
anos, garantiu à empresa as condições para 
superar a forte crise. “Houve a readequação 
e reorganização da estrutura de volumes, 
mas mantivemos a básica, o que nos permitiu, 
quando o mercado reagiu, voltarmos fortes. 
O futuro é promissor, porque o planejamento 
está bem montado. Mesmo na crise, nunca 
cortamos investimentos”, relata. 

O gerente industrial lembra ser comum 
em uma empresa familiar a tomada 
das decisões por impulso, chegando a 
situações de compra de equipamento 
mesmo sem necessidade. Na administração 
atual, as decisões são baseadas em análises 
críticas e aprofundadas, com padronização 
nos investimentos e estudos. “É um conceito 
diferenciado de gestão, que age pela 
racionalidade, de acordo com o mercado e com 
o planejamento estratégico”, reforça. 
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Por mais tecnológico que o processo 
seja, Rocha Junior entende que a mão 
de obra segue sendo essencial para a 
obtenção dos resultados. Neste sentido, 
a empresa investe, de forma permanente, 
em treinamentos, com revisão de todos os 
conceitos. Ele recorda que não há, no país, 
curso específico para formar quadros para 
operar os equipamentos. Desta forma, cada 
empresa domina seu processo e treina o 
pessoal. “No passado se trazia gente de 
outras organizações. Atualmente, temos 
parcerias com empresas do Grupo, que já 
dominam os processos. O treinamento inicial 
é feito fora do país, junto aos fornecedores”, 
detalha. 

From an intern, in 1995, to an Industrial Manager 
nowadays. This is the path constructed by Elder Rocha 
Junior at voestalpine Meincol. Before joining the 
company, at the age of 21, he was an intern at Banco 
do Brasil, where he intended to pursue a career.

His first role was a clerk at the headquarters, 
in Marechal Floriano street. Following this, an 
opportunity arose in the plant of Bairro Cidade Nova, 
near the Industrial District. He accepted the challenge 
without ever entering a factory. “I got a taste for 
this environment”, he summarizes. He was assigned 
to cover a colleague’s vacation, but he remained 
definitely.

He started in the administrative part. “There were five 
of us in the office, there was a shortage of everything.” 
With a degree in Business Administration, he saw 
growth opportunities and started the Mechanical 
Engineering course. The next step was taken in 
production, where he worked on the set-up of the PCP 
(production planning), maintenance, ISO certification 
for quality and engineering. All of this up to 2007. “We 
structured a qualified staff and left amateurism”, he 
reinforces.

According to Rocha Júnior, the arrival of voestalpine 
revolutionized the company. There was growth 

in all areas, professional structuring, with leading 
coordinators and supervisors, in addition to the 
introduction of a new management concept. “The 
cultural management of industry and sales was 
consolidated, with the formalization of all processes. 
There was an upgrade in management technology, 
training, differentiated culture, focus on discipline and 
standardization,”he stresses.

In the previous control, decisions were usually made 
impetuously in emotion. Especially because the tube 
market allowed it to do so. “As there was demand, 
strategies were not necessary. But if that vision had 
persisted, the company would not have survived the 

crisis from 2014 to 2018 ”, he says.

The industrial manager emphasizes that the 
management culture incorporated with the new 
directors, with a view to sustainable growth, smoothly, 
over the years, guaranteeing the company the 
conditions to overcome the severe crisis. “The volume 
structure was readjusted and reorganized, but we kept 
the basic one, which allowed us, when the market 
reacted, to return strong. The future is promising, 
because the planning is well under way. Even in the 
crisis, we never cut investments,” he reports

The industrial manager remembers that it is common 
in a family business to make decisions on impulse, 
reaching situations of buying equipment even without 
need. In the current administration, decisions are based 
on critical and in-depth analysis, with standardization 
of investments and studies. “It is a different concept 
of management, which acts by rationality, according 
to the market and according to strategic planning,” he 

reinforces. 

As technological as the process may be, Rocha Junior 
understands that manpower remains essential to obtain 
results. In this sense, the company permanently invests 
in training, with a review of all concepts. He recalls that 
there is no specific course in the country to train staff 
to operate the equipment. In this way, each company 
dominates its process and trains the personnel. “In the 
past, people from other organizations were brought in. 
We currently have partnerships with Group companies 
that already dominate the processes. Initial training 
is carried out outside the country, with suppliers,”he 

details.
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O Gerente Comercial da voestalpine 
Meincol, Ermir Panazzolo Junior, iniciou 
sua trajetória na empresa em 1998 como 
estagiário na unidade instalada na Rua 
Marechal Floriano. Posteriormente, passou 
por diversos setores, como produção, 
qualidade, PCP e compras, até chegar à 
área comercial, onde fez carreira e assumiu 
a gerência em 2006.
 
Segundo ele, o foco da empresa mudou 
drasticamente nos últimos anos. A virada 
de chave se deu com o fechamento da 
operação da Rua Marechal Floriano, que 
era um grande supermercado de aço, 
com 12 mil m² de área de estoque e foco 
em varejo e pequenos negócios, para a 
construção da segunda unidade fabril, 
hoje uma das fábricas de tubos mais 
modernas da América Latina com foco em 
produtos especiais e processos agregados. 
“Fortalecemos a estratégia de agregar 
valor aos produtos, aumentando a atuação 
em setores de alta exigência tecnológica e 
reduzindo a dependência dos itens de baixo 
valor agregado e acirrada concorrência”, 
salienta.
 
A medida também acentuou a automação 
dos processos e a modernização de todo 
parque fabril, com a filosofia de aumentar 
constantemente o portfólio de produtos e 
serviços com peças e componentes cada vez 
mais sofisticados, como Purlins, Conjuntos 
Soldados e conformação de aços de alta 
resistência. “Passados mais de 12 anos 
desde a aquisição pelo Grupo voestalpine, 
a empresa se consolida como referência 
no mercado de tubos e perfis no Brasil e na 
América do Sul. Isto se deve à filosofia de 
desenvolver soluções, de ampliar nichos de 
atuação, de apostar em mercados fora do 
país e, sobretudo, nas parcerias de longo 

LINHA DE
FRENTE NO
MERCADO
FRONT LINE 
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MARKET

prazo com os clientes”, avalia. Atualmente, a 
voestalpine Meincol atende clientes em mais 
de 40 segmentos, em mais de 10 países.

The Commercial Manager of voestalpine Meincol, Ermir 
Panazzolo Junior, started his career at the company 
in 1998 as an intern at the unit located in Marechal 
Floriano street. Subsequently, he went through 
several sectors, such as production, quality, PCP and 
purchasing, until he reached the commercial area, 
where he made a career and assumed management 
in 2006.
 
According to him, the company’s focus has changed 
dramatically in recent years. The turning point came 
with the closing of the operation in Marechal Floriano 
street, which was a large steel supermarket, with 12 
thousand m² of stock area and focus on retail and 
small businesses, to the construction of the second 
factory, today one of the most modern tube factories 
in Latin America with a focus on special products 
and manipulation. “We strengthened the strategy of 
adding value to products, increasing operations in 
sectors with high technological demands and reducing 
dependence on items with low added value and fierce 
competition,” he stresses.
 
The measure also accentuated the automation 
of processes and the modernization of the entire 
industrial park, with the philosophy of constantly 
increasing the portfolio of products and services with 
increasingly sophisticated parts and components, such 
as Purlins, Welded Components and high-strength steel 
rollforming. “More than 12 years after the acquisition by 
the voestalpine Group, the company has consolidated 
itself as a reference in the market for tubes and 
profiles in Brazil and South America. This is due to the 
philosophy of developing solutions, widening the niches 
of activities and developping export markets and, 
above all, in long-term partnerships with customers,” he 
says. Currently, voestalpine Meincol serves customers 
in more than 40 segments, in more than 10 countries.
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As histórias de vida de Alcindo Siqueira e 
Rogério Ribeiro de Moraes guardam muitas 
similaridades. Ambos migraram de Santa 
Catarina para Caxias do Sul, no início dos 
anos 90, na busca de um futuro melhor. 
Siqueira, nascido em Passo Fundo, no Rio 
Grande do Sul, veio de Celso Ramos, para 
onde a família havia se mudado; Moraes é 
catarinense, nativo de Anita Garibaldi. 

No estado vizinho, sempre trabalharam na 
agricultura. Em Caxias do Sul, iniciaram uma 
nova etapa de suas vidas, praticamente 
juntos, quando ingressaram na Meincol 
em 1993, como auxiliares. Até então 
jamais haviam entrado em uma indústria. 
Atualmente, formam dupla na Planta Tubos 
Especiais e Processos Agregados, operando 
máquinas de altíssima tecnologia.

Siqueira chegou em Caxias já casado, mas 
sem filhos. À procura de emprego, recebeu 
três propostas. “Fui convencido pelo gerente 
de recursos humanos. Tomei a decisão 
certa ao escolher a Meincol”, orgulha-
se, lembrando ser o seu primeiro e único 
emprego com registro formal em carteira.  

Na medida em que ia ganhando 
oportunidades na empresa, onde operou 
praticamente todos os equipamentos, investia 
no seu patrimônio. O hoje operador de 
máquinas de corte construiu sua casa, 
deixou de pagar aluguel e criou seus dois 
filhos. Relembra também nunca ter pensado 
em sair da organização que escolheu para 
trabalhar. 

Moraes quer manter sua trajetória da 
empresa por mais anos. Estimulou o filho 
a trabalhar na voestalpine Meincol, que 
o empregou em 2018. “Está gostando 

DUPLA
SINTONIZADA 
DOUBLE
TUNED

muito, quer ficar, subir de posição. Por isso, 
incentivo que estude”, relata.  

Ele começou na matriz, na Rua Marechal 
Floriano, onde operava uma ponte rolante 
para movimentar chapas e ferros mecânicos/
vergalhões. Depois foi para a unidade do 
Distrito Industrial e, desde 2012, é operador 
na Planta Tubos Especiais e Processos 
Agregados. “Antes, era uma atividade bem 
pesada. Agora, só temos o trabalho de 
alimentar a máquina”, registra.

Diz que foi uma mudança para melhor por 
todas as condições que a nova unidade 
oferece.  “Falo para os mais novos para que 
se esforcem e façam história na empresa. As 
máquinas mais antigas eram todas manuais, 
agora é tudo automatizado. Fica-se feliz 
com equipamentos novos”, acrescenta. 

Sobre a nova administração, que assumiu 
em 2008, Ribeiro e Moraes destacam 
grandes e efetivas mudanças, com reflexos 
diretos na melhoria do ambiente de 
trabalho. “Antes era bom, mas com a nova 
gestão melhorou muito, porque crescemos 
profissionalmente, operando máquinas de 
última geração. O prédio da Planta Tubos 
Especiais e Processos Agregados é outro 
exemplo de melhoria, porque traz todo um 
novo conceito de produção”, salientam. 

Alcindo Siqueira
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Com histórias e trajetórias muito parecidas, 
Siqueira e Moraes já pensam nas 
aposentadorias. Mas mantendo o desejo de 
continuarem trabalhando por mais alguns 
anos na organização que lhes garantiu 
sustentar famílias, consolidar patrimônio e 
evoluir pessoal e profissionalmente. 

The life stories of Alcindo Siqueira and Rogério Ribeiro 
de Moraes have many similarities. Both migrated 
from Santa Catarina to Caxias do Sul in the early 90’s 
in search of a better future. Siqueira, born in Passo 
Fundo, in Rio Grande do Sul, came from Celso Ramos, 
to where the family had moved; Moraes is from Santa 
Catarina, a native of Anita Garibaldi.

In the neighboring state, they always worked in 
agriculture. In Caxias do Sul, they began a new stage 
of their lives, practically together, when they joined 
Meincol in 1993, as auxiliary workers. Until then they 
had never entered a factory. Today, they are a duo in 
the Special Tubes and Manipulation Plant, operating 
machines of very high technology.

Siqueira arrived in Caxias already married, but without 
children. Looking for a job, he received three offers.  
“I was convinced by the human resources manager. 
I made the right decision when choosing Meincol,” he 
says proudly, remembering it being his first and only 
job with formal registration on his employment record 
card.

As he was gaining opportunities in the company, where 
he operated practically all the equipment, he invested 
in his assets. The now cutting machine operator built 
his house, stopped paying rent and raised his two 
children. He also remembers never having thought 
about leaving the organization he chose to work for. 

Moraes wants to keep his trajectory of the company 
for more years. He encouraged his son to work at 
voestalpine Meincol, which employed him in 2018. 
“He’s really enjoying it, he wants to stay, move up. For 
this reason, I encourage him to study,” he reports.

He started at the headquarters, in Marechal Floriano 
street, where he operated a bridge crane to move 
plates and bars and rebars. Then he went to the 
Industrial District unit and, since 2012, has been an 
operator in the Special Tubes and Manipulation Plant. 
“Before, it was a very heavy activity. Now all we have 
to do is to feed the machine,” he records.

He says it was a change for the better due to all of the 
conditions the new unit offers. “I tell the young people 
to make an effort and make history in the company. 
The older machines were all manual, now it’s all 
automated. We are happy with the new equipment,” 
he adds.

About the new administration, which took over 
in 2008, Ribeiro and Moraes highlight great and 
effective changes, with direct impacts on the 
improvement of the work environment. “Before it was 
good, but with the new management it improved a 
lot, because we grew professionally, operating state-
of-the-art machines. The building of the Special 
Tubes and Manipulation Plant is another example of 
improvement, because it brings a whole new concept 
of production,” they point out. 

With very similar stories and trajectories, Siqueira and 
Moraes are already thinking about retirement. But 
maintaining the desire to continue working for a few 
more years in the organization that guaranteed them 
support of families, consolidating assets and evolving 
personally and professionally.

Rogério Riberio de Moraes
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Natural de Vacaria e criado no campo, 
Darciso Maciel Alves, colaborador desde 
maio de 1993, começou como auxiliar geral 
na Meincol, trabalhando à noite com mais 
13 colegas. Passados seis meses, passou 
à função de alimentador e, na sequência, 
para operador de máquina de corte, onde 
permanece. A voestalpine Meincol é a sua 
segunda empregadora. 

Alves acompanhou a transição de controle. 
Diz não ter queixas da gestão anterior, mas 
reconhece que a mudança trouxe muitas 
melhorias ao quadro de colaboradores. 
Cita, de forma especial, o novo tipo de 
transporte em substituição aos modelos de 
Kombi que eram usados, a instalação do 
restaurante e do vestiário, e o treinamento 
de uma semana oferecido a todo novo 
colaborador. “No passado não era assim. 
Hoje, antes de começar a trabalhar, se 
tem um período de conhecimento, que é 
muito importante, especialmente para a 
segurança”, afirma. 

Ainda destaca os avanços tecnológicos 
introduzidos nos últimos anos, que facilitaram 
o trabalho, melhorando o conforto e o 
ambiente fabril. Lembra que, no passado, 
usava marretas para desentortar pontas de 
chapas de aço. Atualmente, tudo é feito sem 
muito esforço. “Vejo-me muito melhor. Todas 
as dúvidas que surgem são imediatamente 
esclarecidas. E temos uma troca permanente 
de informações entre os colegas, além das 
auditorias feitas regularmente. Trabalhamos 
com muita segurança”, reforça, lembrando 
a realização de encontros de prevenção.  

PREPARANDO
O RETORNO ÀS
ORIGENS 
PREPARING THE
RETURN TO
THE ROOTS

Alves é funcionário da Planta Tubos Padrão 
e Perfis. Quando começou, o quadro tinha 
36 pessoas entre diurno e noturno. Agora, 
são mais de 270. Dentre elas, o filho de 
23 anos, com quem divide a operação da 
máquina. “Tenho incentivado ele para que 
siga os estudos, porque é o melhor caminho 
para a gente crescer”, enfatiza. Ele próprio é 
um exemplo. Quando começou na empresa 
havia estudado somente até a 4ª série. Com 
apoio e auxílio financeiro concluiu o 2º grau. 

Satisfeito com todas as conquistas que teve 
como colaborador da voestalpine Meincol, 
Darciso Alves, também pai de uma menina, 
já planeja o futuro. Com expectativa de 
aposentadoria para breve, quer retornar às 
origens. “Meu plano é mudar para Monte 
Alegre, onde possuo um pequeno sítio. A 
cidade é boa e todos se conhecem. Mas 
jamais esquecerei a vida que construí na 
voestalpine Meincol. Agradeço diariamente 
por este emprego”, conta.  

Born in Vacaria and raised in the countryside, Darciso 
Maciel Alves, an employee since May 1993, started as 
an auxiliary worker at Meincol, working at night with 
13 other colleagues. After six months, he became 
a steel strip feeding operator for tube lines and, 
subsequently, a cutting machine operator, where he 
remains. voestalpine Meincol is his second employer.
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Alves accompanied the transition of control. He 
says he has no claims of previous management, 
but recognizes that the change has brought many 
improvements to the workforce. In particular, he 
mentions the new type of transport to replace the 
Kombi models that were used, the installation of the 
restaurant and the dressing room, and the week-long 
training offered to every new employee. “It was not 
like that in the past. Today, before starting work, there 
is a period of knowledge, which is very important, 
especially for safety ”, he says.

He also highlights the technological advances 
introduced in recent years, which facilitated work, 
improving comfort and the factory environmet. He 
recalls that, in the past, he used mallets to untwist 
steel plate ends. Currently, everything is done without 
much effort.“I see myself much better. All doubts 
that arise are immediately cleared up. And we have 
a permanent exchange of information between 
colleagues, in addition to regular audits. We work 
with great safety,” he reinforces, remembering the 
realization of prevention meetings.  

Alves is an employee of the Standard Tubes and 
Profiles Plant. When he started, the staff had 36 people 
between day and night. Now there are more than 270. 
Among them, his 23-year-old son, with whom he shares 
the operation of the machine.  “I have encouraged him 
to follow his studies, because it is the best way for us to 
grow”, he emphasizes. He himself is an example. When 
he started at the company he had only studied up to 
the 4th grade. With support and financial assistance, 
he finished high school. 

Satisfied with all the achievements he had as a 
voestalpine Meincol employee, Darciso Alves, also the 
father of a girl, is already planning the future. Expecting 
retirement soon, he wants to return to his roots. “My 
plan is to move to Monte Alegre, where I have a small 
farm. The city is good and everyone knows each other. 
But I will never forget the life I built at voestalpine 
Meincol. I am thankful daily for this job,” he says.
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Funcionária de uma empresa concorrente 
por dois anos, Grasiela Rodolfo ingressou na 
Meincol em 2004, desempenhando funções 
na área comercial, onde permaneceu até 
2011. Aproveitando os conhecimentos da 
graduação em comércio exterior migrou 
para a área de compras de matéria-prima, 
com foco nas importações. “Aplico na função 
toda a minha bagagem de formação, com 
MBA e pós-graduação, para atender às 
necessidades da empresa, que estimula 
a profissionalização. Na função atual, as 
demandas e exigências são diferentes, os 
contatos são com fornecedores de fora, 
situação que nos permite crescer muito 
mais”, assinala. 

Para Grasiela, antes da aquisição, a empresa 
tinha muitas limitações, citando, por exemplo, 
o baixo nível de exportações. O novo 
comando incorporou uma visão diferente, 
com foco mais objetivo e direcionado 
ao mercado. “Hoje somos uma empresa 
internacional. Isto exige que os colaboradores 
assimilem novos conceitos e se qualifiquem”, 
salienta.

Acrescenta que o grupo é aberto, acessível 
e cria as condições para o desenvolvimento 
pessoal e profissional. “Sem paternalismo, 
somos estimulados a avançar na carreira, 
para que cada um vislumbre possibilidades 
de crescimento dentro do grupo e no 
próprio mercado. Somos estimulados a 
desafios e permanecem na empresa os que 
acompanham esta visão”, observa. 

An employee of a competing company for two years, 
Grasiela Rodolfo joined Meincol in 2004, performing 
functions in the commercial area, where she remained 
until 2011. Taking advantage of the knowledge of her 
undergraduate degree in foreign trade, she migrated 
to the raw material purchasing area, with a focus on 
imports. “I apply all my training background, MBA and 
graduate school, to meet the needs of the company, 
which encourages professionalization. In my current 
role, demands and requirements are different, 
contacts are with suppliers from other countries, a 
situation that allows us to grow much more,” she 

points out.

For Grasiela, before the acquisition, the company had 
many limitations, citing, for example, the low level of 
exports. The new command incorporated a different 
vision, with a more objective focus and directed to the 
market. “Today, we are an international company. This 
requires employees to assimilate new concepts and 
qualify themselves”, she stresses. 

She adds that the group is open, accessible and 
creates the conditions for personal and professional 
development. “Without paternalism, we are 
encouraged to advance in our careers, so that each 
one sees possibilities for growth within the group and in 
the market itself. We are stimulated by challenges and 
those who follow this vision remain in the company”, 
she observes.
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Mário Júnior Segala ingressou na empresa, 
em dezembro de 2007, um mês antes da 
consolidação da transição de comando. 
Começou como analista de Engenharia, 
com foco em tecnologia de fabricação, 
tendo como tarefa cuidar de processos 
e sistemas, e ajudando na parte técnica 
junto ao chão de fábrica. Atividade que 
lhe colocou em contato com praticamente 
todos os equipamentos e ferramentais 
disponíveis na companhia. 

A experiência foi decisiva para que 
participasse, em 2010, do primeiro movimento 
mais consistente para tornar a voestalpine 
Meincol uma especialista em processos 
agregados. Trabalhou na introdução de 
processos, como cortes em ângulo e a laser, 
dobra de tubos e calandra. “Foi um ano 
intenso”, resume, lembrando que fez sua 
primeira viagem ao exterior pela empresa 
para conhecer, na Bélgica, os colegas 
da SADEF. Mário Júnior também ganhou 
a tarefa de mostrar ao mercado o que 
a empresa tinha condições de entregar. 
“Participei das primeiras tratativas técnicas 
com os clientes da carteira de produtos 
especiais”, explica. 

Com os conhecimentos adquiridos, foi 
escalado para ser um dos participantes 
do processo de construção da Planta 
Tubos Especiais e Processos Agregados. 
Dedicou-se aos projetos de layout, escolha 
dos equipamentos e fluxo de materiais. 
Em paralelo, seguiu com suas atividades 
habituais na Planta Tubos Padrão e Perfis, 
além de continuar o curso de Engenharia 
de Produção, concluído em 2013. 

A conclusão dos estudos foi seguida por um 
mês de aprendizado na matriz da divisão, em 

ABSORVEDOR E 
MULTIPLICADOR DE 
CONHECIMENTOS
KNOWLEDGE
ABSORBER AND
MULTIPLIER

Krems. Acompanhado de dois operadores, 
que fizeram o mesmo treinamento, teve o 
primeiro contato com a tecnologia Direct 
Forming, instalada pela voestalpine Meincol 
com ineditismo na América Latina. 

No retorno, veio o desafio de colocar a fábrica 
em funcionamento em prazo bastante 
curto. Em março de 2013 foi transferido, em 
definitivo, para a Planta Tubos Especiais e 
Processos Agregados, inaugurada em 11 de 
junho.

Em agosto do mesmo ano, assumiu a 
coordenação da unidade e iniciou a 
reorganização de lideranças. Desde 
então, pratica uma gestão focada na 
formação de equipes e de líderes para que 
o aprendizado se multiplique. “Esta fábrica 
mudou a minha vida profissional, aumentou 
a responsabilidade”, admite. 

Mário Júnior destaca que a decisão foi 
tomada no momento certo, mesmo que 
o país estivesse começando uma crise. 
Salienta que clientes globais, atendidos 
em outras plantas, começaram a entrar na 
carteira.  

Em 2015, participou, na Áustria, do estágio 
1 do programa de desenvolvimento de 
gestão e liderança; em 2018, na Espanha, 
do estágio 2. Ele define estas oportunidades 
como fundamentais para o desenvolvimento 
profissional e pessoal a partir da agregação 
de conhecimentos e intercâmbio com pessoas 
de outros países.  
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Mário Júnior destaca sua evolução profissional, 
de técnico a gerente, como um dos pontos mais 
importantes da sua trajetória na empresa. “Era 
uma satisfação fazer o projeto, de ponta a ponta. 
Fazer, executar, treinar, validar e acompanhar 
todo o fluxo. Antes, trabalhava com uma base 
técnica maior; atualmente, preciso desempenhar 
um papel de liderança, de dar suporte e mostrar 
os caminhos de modo a acelerar a curva de 
aprendizagem e conhecimento”, ressalta. 

Sua maior satisfação é formar novas lideranças 
e compartilhar o aprendizado. “Desta forma, o 
conhecimento não se perde, ele se multiplica. As 
pessoas amadurecem e a aprendizagem é mais 
rápida. Centralizar conhecimentos é um erro”, reforça.

Mário Júnior entende que a empresa está no 
caminho certo ao investir em produtos especiais, 
nicho de mercado que vislumbra como de grande 
potencial para aumentar volumes de produção. 
“Sou otimista, porque somos inovadores e 
formadores de gente de qualidade para dar 
sequência aos projetos. Investir cada vez mais nas 
pessoas é vital, porque máquinas não funcionam 
sozinhas”. Atualmente, Mário Júnior é Gerente 
Industrial da Planta Tubos Especiais e Processos 
Agregados, respondendo por produção, 
processos, logística e engenharia de produtos. 
Desde fevereiro de 2018, também responde pela 
Engenharia de Produto nas duas plantas.

Mário Júnior Segala joined the company in December 
2007, one month before the consolidation of the transition 
of command. He started as an Engineering Analyst, focusing 
on manufacturing technology, with the task of taking care 
of processes and systems, and helping with the technical 
part along the shop floor. An activity that put him in touch 
with practically all the equipment and tools available at the 
company.

The experience was decisive for him to participate, in 2010, 
in the first most consistent movement to make voestalpine 
Meincol a specialist in manipulation. He worked on the 
introduction of processes such as laser and mitre cuts and tube 
bending. “It was an intense year”, he sums up, recalling that he 
made his first trip abroad for the company to meet, in Belgium, 
his colleagues at SADEF. Mário Júnior also took on the task of 
showing the market what the company was able to deliver. “I 
participated in the first technical negotiations with customers in 
the special products portfolio,” he explains.

With the acquired knowledge, he was escalated to be one 
of the participants in the construction process of the Special 
Tubes and Manipulation Plant. He dedicated himself to layout 
projects, choice of equipment and material flow. In parallel, he 
continued with his usual activities at the Standard Tubes and 

Profiles Plant, in addition to continuing the Production 
Engineering course, completed in 2013.

The completion of the studies was followed by a month 
of training at the division’s headquarters in Krems. 
Accompanied by two operators, who underwent the 
same training, he had his first contact with Direct 
Forming technology, installed by voestalpine Meincol 
in an unprecedented manner in Latin America.

Upon return, the challenge came to get the factory up 
and running in a very short time. In March 2013, he 
was definitively transferred to the Special Tubes and 
Manipulation Plant, inaugurated on June 11.

In August of the same year, he assumed the coordination 
of the unit and began the reorganization of leadership. 
Since then, he has practiced management focused 
on forming teams and leaders so that knowledge can 
multiply. “This factory changed my professional life, 
increased responsibility”, he admits.

Mário Júnior points out that the decision was made at 
the right time, even if the country was starting a crisis. 
He points out that global customers, served at other 
plants, have started to enter the portfolio.

In 2015, he participated in Austria in stage 1 of the 
management and leadership development program; 
in 2018, in Spain, in stage 2. He defines these 
opportunities as fundamental for professional and 
personal development based on the aggregation 
of knowledge and exchange with people from other 
countries.

Mário Júnior highlights his professional evolution, from 
technician to manager, as one of the most important 
points of his trajectory in the company. “It was a 
satisfaction to do the project, from start to end. To do, 
to execute, to train, to validate and to follow the whole 
flow. Before, I worked with a greater technical basis; 
now I need to play a leadership role, to give support 
and show the ways in order to accelerate the learning 
and knowledge curve”, he points out.

His greatest satisfaction is to form new leadership 
and share the learned. “In this way, knowledge is not 
lost, it multiplies. People mature and learning is faster. 
Centralizing knowledge is a mistake,” he reinforces.

Mário Júnior understands that the company is on 
the right path when investing in special products, a 
niche market that he sees as having great potential 
to increase production volumes. “I am optimistic, 
because we are innovators and train people of quality 
to continue the projects. Investing more and more 
in people is vital, because machines don’t work by 
themselves”. Currently, Mário Júnior is the Industrial 
Manager of the Special Tubes and Manipulation Plant, 
responsible for production, processes, logistics and 
product engineering. Since February 2018, he has 
also been responsible for Product Engineering at both 
plants. 
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Estagiário do setor de faturamento por cinco 
meses em 2001, ano em que se incorporou 
à então Meincol, Fabiano Carra passou por 
várias funções até chegar à atual, que lhe 
coloca como figura central para a operação 
do negócio. Movido por desafios, em 2017, 
aceitou o convite para responder pelas áreas 
de logística e PCP, unificadas em uma só 
coordenação. 

Carra, que começou na unidade da Rua 
Marechal Floriano, passou de estagiário a 
auxiliar administrativo com o surgimento 
de uma vaga interna. Transferido para a 
planta do Distrito Industrial desempenhou 
por quatro anos a função de planejamento 
da produção. Veio a oportunidade para 
trabalhar na expedição e, na sequência, a 
diretoria percebeu a necessidade de ampliar 
e qualificar a atuação da área de logística. 
Tarefa que coube a Carra e que lhe alçou, em 
2005, juntamente com a experiência anterior, 
ao cargo de Coordenador de Logística, que 
desempenhou por sete anos. 

Formado em Ciências Contábeis, profissão que 

MOVIDO
A DESAFIOS
DRIVEN
BY CHALLENGES

jamais exerceu, e pós-graduado em gestão 
de materiais e logística, decisão tomada 
para capacitar-se neste campo de atuação, 
Carra assumiu, a convite dos novos gestores, 
o planejamento da produção. A mais recente 
promoção deu-se em 2017, quando incorporou 
também a área de logística. 

Para ele, confiança e transparência entre as 
partes são regras essenciais para a permanente 
evolução. “Estou sempre pronto e preparado 
para desafios dentro do meu perfil de atuação”, 
assinala. Carra manifesta que a troca de gestão 
foi fundamental para que a empresa atingisse 
um patamar mais elevado no mercado, atraindo 
novos clientes e criando produtos diferenciados, 
além de oferecer possibilidades de soluções 
complexas e de valor agregado, atendendo 
demandas específicas e customizadas. Com 39 
anos, Carra está no segundo emprego. “Conheci 
a empresa e gostei da experiência na indústria, de 
onde não tenho a intenção de sair”, revela. 

A billing sector trainee for five months in 2001, the year in 
which he joined the then Meincol, Fabiano Carra went through 
several posts until he reached the current one, which places 
him as a central figure for the operation of the business. 
Driven by challenges, in 2017, he accepted the invitation 
to respond for the areas of logistics and PCP (production 

planning), unified in a single coordination.

Carra, who started at Marechal Floriano street unit, went from 
trainee to administrative assistant with the emergence of an 
internal vacancy. Transferred to the Industrial District plant, 
for four years he performed the production planning function. 
The opportunity to work in the expedition came and, in the 
sequence, the management realized the need to expand and 
qualify the performance of the logistics area. This task was 
carried out by Carra and, in 2005, together with his previous 
experience, he took on the position of Logistics Coordinator, 

which he performed for seven years.

With a degree in Accounting, a profession he has never 
worked in, and a postgraduate degree in materials and 
logistics management, making a decision to train in this field, 
Carra took over production planning at the invitation of the 
new managers. The most recent promotion took place in 

2017, when he also incorporated the logistics area.

For him, trust and transparency between the parties are 
essential rules for permanent evolution.”I am always ready 
and prepared for challenges within my performance profile,” 
he says. Carra states that the change of management was 
essential for the company to reach a higher level in the 
market, attracting new customers and creating differentiated 
products, in addition to offering possibilities for complex and 
value-added solutions, meeting specific and customized 
demands. At 39, Carra is in his second job. “I got to know the 
company and I liked the experience in the industry, where I 
have no intention of leaving,” he reveals. 
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O início de Heriberto Rietta na Meincol, em 
outubro de 2006, não foi nada fácil. Por 
vezes, pensou em desistir. Seu objetivo era 
ser jogador de futebol, mas abandonou a 
carreira após um ano como profissional. 
Quem lhe mostrou o novo caminho foi o pai, 
que trabalhava na empresa há 20 anos. 

Começou como auxiliar de formadora na 
planta do Distrito Industrial. Sem jamais 
ter trabalhado em área fechada, teve 
dificuldades para se adaptar ao capacete, 
ao vestuário, à poeira. Quase desistiu 
depois de três meses. Ficou porque surgiu 
oportunidade no setor de corte de tubos, 
onde começou como auxiliar. “Gostei da 
mudança, porque a função anterior exigia 
muito esforço”, recorda. Com a promoção 
do colega de máquina, passou a operador, 
função que desempenhou por quase um 
ano. 

A oportunidade seguinte foi na Engenharia, 
que lhe possibilitou trabalhar na mudança 
do SAP. Orgulha-se de ter sugerido placas 
de sinalização para todos os boxes da 
produção, além de ter sido responsável 
por fixá-los no alto de cada coluna. “Subia 
sem nenhuma segurança”, recorda. Mas 
a iniciativa foi fundamental para ser visto 
pelos gestores como alguém interessado 
em fazer mais do que somente a sua função. 

Sem conhecimento, candidatou-se a 
uma vaga de analista de Engenharia. Foi 
escolhido por sua disposição em estar 
sempre pronto para auxiliar. “Esta vaga 
mudou completamente a minha vida. 
Nunca tinha mexido naqueles programas e 
aprendi vendo os colegas. Decidi estudar e 
tive ajuda da empresa para cursar, primeiro, 

DE JOGADOR
DE FUTEBOL A
ENGENHEIRO 
FROM FOOTBALL
PLAYER TO
ENGINEER

a faculdade de Administração, que tranquei 
para ingressar em Engenharia de Produção, 
algo que jamais havia pensado em fazer”, 
comenta. 

Após três anos na Engenharia, ganhou 
oportunidade no PCP por conhecer o 
sistema SAP. A razão foi simples: por falta 
de ordem de produção, a empresa ficou 
parada um dia. A solução, na época, foi o 
preenchimento manual da ordem. Por sua 
experiência no chão de fábrica, Rietta foi 
chamado para ajudar por um período de 
três meses. Ficou três anos. 

Movimento seguinte lhe causou grande 
frustração. Com a migração para os 
produtos agregados, a empresa abriu 
vaga para liderança. Rietta se candidatou 
com a convicção de que seria escolhido, 
mesmo sem ter familiaridade com gestão 
de pessoas. “Perdi para uma pessoa 
de fora, fiquei chateado, mas continuei 
trabalhando. Certamente, aquele momento 
não era meu”.  

Nova oportunidade surgiu para igual 
função, no turno da noite, que havia sido 
aberto. O mesmo gerente, que negara 
a vaga anteriormente, lhe indicou sem 
seleção. Neste meio tempo, Rietta fez cursos 
de especialização e aprendeu com líderes 
mais antigos. “Percebi que, se escolhido na 

93
75 ANOS. UMA HISTÓRIA QUE DÁ FORMA AO FUTURO

75 YEARS A STORY THAT SHAPES THE FUTURE

primeira oportunidade, não conseguiria 
bons resultados. Eu não conhecia nada de 
gestão de pessoas”.  

Líder desde 2012, ganhou vaga no turno do 
dia na Planta Tubos Especiais e Processos 
Agregados. Em 2019, concluiu o curso 
de Engenharia. “Esta é uma empresa que 
apoia os colaboradores, sou uma prova 
disto, porque comecei do zero e cheguei 
à condição de líder. Como eu, há vários 
exemplos”, enaltece.  

Lembra que a atual gestão, mesmo nos 
períodos de crise, sempre manteve os auxílios 
aos colaboradores e os investimentos em 
tecnologias. “Isto estimula a continuar 
trabalhando com afinco, em busca de mais 
resultados. Até porque, os ganhos adicionais 
na voestalpine Meincol, como os Programas 
de Participação nos Resultados, são os 
melhores da região. O mercado nos admira 
por isso”, enfatiza.

Heriberto Rietta’s start at Meincol, in October 2006, 
was far from easy. Sometimes he thought about 
giving up. His goal was to be a soccer player, but he 
abandoned his career after one year as a professional. 
The one that showed him the new path was his father, 
who worked at the company for 20 years.

He started as an auxiliary worker at a tube mill at 
the Industrial District plant. Having never worked 
in a closed area, he had difficulties adapting to the 
helmet, clothing and dust. He almost gave up after 
three months. He stayed because an opportunity 
arose in the tube cutting sector, where he started as 
an auxiliary worker. “I liked the change, because the 
previous job required a lot of effort,” he recalls. With 
the promotion of his machine colleague, he became 
an operator, a role he held for almost a year.

The next opportunity was in Engineering, which 
enabled him to work on changing SAP. He is proud 
of having suggested signs for all production boxes, in 
addition to being responsible for attaching them to 
the top of each column. “I was going up without any 
security,” he recalls. But the initiative was fundamental 

to be seen by managers as someone interested in 
doing more than just his job. 

Without knowledge, he applied for an Engineering 
analyst position. He was chosen for his willingness to 
always be ready to help. “This vacancy completely 
changed my life. I had never touched those programs 
and learned from watching my colleagues. I decided 
to study and I had help from the company to attend, 
first, the business school, which I locked up to enter 
Production Engineering, something I had never 
thought of doing ”, he comments.

After three years in Engineering, he got an opportunity 
at PCP due to knowing the SAP system. The reason 
was simple: due to a lack of production order, the 
company stopped one day. The solution, at the time, 
was to manually fill the order. From his experience on 
the shop floor, Rietta was called in to help for a period 
of three months. He stayed three years.

The next move caused him great frustration. With 
the migration to manipulation, the company opened 
a vacancy for leadership. Rietta applied with the 
conviction that he would be chosen, even without 
being familiar with people management. “I lost to an 
outsider, I was upset, but I kept working. That moment 
was certainly not mine.”

A new opportunity arose for the same function, on 
the night shift, which had been opened. The same 
manager, who had previously denied him the position, 
appointed him without selection. In the meantime, 
Rietta took specialization courses and learned from 
senior leaders.”I realized that if chosen at the first 
opportunity, I would not have achieved good results. I 
didn’t know anything about people management.”

A leader since 2012, he earned a spot on the day 
shift at the Special Tubes and Manipulation Plant. In 
2019, he completed the Engineering course. “This is 
a company that supports employees, I am a proof 
of this, because I started from zero and reached 
the condition of leader. Like me, there are several 
examples,” he praises. 

He remembers that the current management, even in 
times of crisis, has always maintained aid to employees 
and investments in technologies. “This encourages us 
to continue working hard, in search of more results. 
Especially because the additional gains at voestalpine 
Meincol, such as the Profit Sharing Program, are the 
best in the region. The market admires us for that,” he 
emphasizes.
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Por meio do pai, um eletricista, que lera a 
notícia em jornal, Luis Afonso, então com 
15 anos e estudante do ensino médio, ficou 
sabendo da abertura de vagas para a 
primeira turma da Escola Transformar, criada 
pela voestalpine Meincol. O adolescente 
achou interessante a ideia por tratar-se de 
empresa multinacional, inscreveu-se e foi um 
dos selecionados. 

Na medida em que absorvia conhecimentos, 
mudou a opinião inicial. “Não tinha interesse 
pela indústria, até porque jamais havia 
entrado em uma fábrica. O curso me fez 
gostar da atividade e, após a conclusão, 
decidi que queria seguir na empresa”, 
relembra. 

EXEMPLAR
DESDE A ESCOLA
EXAMPLE FROM
SCHOOL

Afonso destaca que o curso lhe ensinou 
situações novas, despertando o interesse pela 
mecânica, mas contribuindo principalmente 
para seu amadurecimento pessoal. “Assimilei 
muito bem os conceitos de responsabilidade, 
disciplina e cumprimento de horários. Foi 
muito bom para a formação do meu caráter”, 
enfatiza. 

Após cursar os dois anos, surgiu a 
oportunidade de estágio na Engenharia, 
que disputou com mais cinco jovens. 
A escolha se daria a partir do melhor 
desempenho dos candidatos em testes 
e entrevistas que seriam feitos a cada 
semana. Afonso foi o primeiro e único a 
participar do processo, pois foi selecionado 
ao final do período. 

Com o ensino médio e o curso 
profissionalizante do SENAI concluídos, 
Afonso, após 18 meses de estágio, foi 
promovido a assistente de Engenharia e, na 
sequência, para analista. Estuda Engenharia 
Mecânica e tem expectativa de conclusão 
em 2020. 

Com 24 anos, completados em 2020, 
Afonso faz parte da equipe responsável 
pelo desenvolvimento de ferramentais 
para os processos agregados. Tem tarefas 
teóricas e práticas, que incluem desde a 
formulação do projeto até a validação dos 
produtos na fábrica. 

Também é chamado a participar de aulas da 
Escola Transformar para contar sua história 
e seu crescimento pessoal e profissional. 
“Tive meus problemas na adolescência, 
o que é natural. Mas aprendi na escola e, 
depois na empresa, que precisamos ter 
atitudes e comportamentos que ajudem 
em mudanças para melhorar a sociedade”, 
enfatiza. 

Para ele, a escola foi a porta de entrada 
para um novo universo, não apenas 
profissional. Uma espécie de categoria 
de base, compara, onde olheiros ficam 
observando em busca dos melhores, não 
apenas os profissionais, mas principalmente 
os cidadãos. “Para que te vejam é preciso 
dar o melhor de você e aproveitar o máximo 
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do curso”, aconselha. 

Reforça que o curso não deve ser visto 
somente como uma forma de ingressar na 
empresa, mas principalmente por preparar 
os jovens para o mercado e para a vida 
cidadã. “Mudei muito as minhas visões, 
formei novas ideias sobre a vida pessoal e 
de responsabilidade na sociedade”. 

Bem adaptado à empresa, Afonso quer 
seguir carreira. Sente-se reconhecido e tem 
a colaboração dos colegas e superiores 
para continuar evoluindo. Ele já teve a 
oportunidade de viajar para a Áustria, 
onde participou de atividade que reuniu 
colaboradores de todo o mundo no circuito 
de Fórmula 1 de Spielberg.

Through his father, an electrician, who had read the 
news in the newspaper, Luis Afonso, then 15 years old 
and a high school student, learned about the opening 
of vacancies for the first class of Escola Transformar, 
created by voestalpine Meincol. The teenager found 
the idea interesting because it was a multinational 

company, signed up and was one of those selected. 

In so far as he absorbed knowledge, it changed his 
initial opinion. “I had no interest in the industry, really 
because I had never entered a factory. The course 
made me enjoy the activity and, after completing it, 
I decided that I wanted to stay with the company,” he 

recalls.

Afonso points out that the course taught him new 
situations, arousing his interest in mechanics, but 
contributing mainly to his personal maturity. “I 
assimilated the concepts of responsibility, discipline 
and meeting schedules very well. It was very good for 
the formation of my character,” he emphasizes.

After attending for two years, the opportunity for an 
internship in Engineering arose, of which he competed 

with five other young people. The choice would be 
based on the candidates’ best performance in tests 
and interviews that would be done each week. Afonso 
was the first and only one to participate in the process, 

as he was selected at the end of the period.

With high school and the SENAI professional course 
concluded, Afonso, after 18 months of training, was 
promoted to assistant engineer and, subsequently, 
to analyst. He studies Mechanical Engineering and 
expects to conclude the course in 2020.

At age 24, completed in 2020, Afonso is part of the 
team responsible for the development of tools for 
manipulation. He has theoretical and practical tasks, 
ranging from the designing of the project to the 

validation of products at the factory.

He is also called to participate in classes at Escola 
Transformar to tell his story and his personal and 
professional growth. “I had my problems as a teenager, 
which is natural. But I learned at school and, later, at 
the company, that we need to have attitudes and 
behaviors that help in changes to improve society,” he 
emphasizes.

For him, the school was the gateway to a new universe, 
not just professional. A kind of base category, he 
compares, where scouts are watching in search of the 
best, not only professionals, but mainly citizens. “In 
order for them to see you, you need to do your best 

and make the most of the course,” he advises. 

He reinforces that the course should not be seen 
only as a way to enter the company, but mainly for 
preparing young people for the market and for citizen 
life. “I changed my visions a lot, I formed new ideas 
about personal life and responsibility in society”.

Well adapted to the company, Afonso wants to 
pursue a career. He feels recognized and has the 
collaboration of colleagues and superiors to continue 
to evolve. He has already had the opportunity to 
travel to Austria, where he participated in an activity 
that brought together employees from all over the 
world on the Spielberg Formula 1 circuit. 
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O gosto pela atividade comercial está 
presente em Bruna dos Santos desde 
os 16 anos, quando conquistou seu 
primeiro emprego em uma indústria de 
processamento de material plástico. Após 
atuar com telemarketing para venda de 
treinamentos, se candidatou a uma vaga 
oferecida pela voestalpine Meincol, em 
2009. Com 17 anos, foi selecionada para 
atuar como estagiária na recepção da 
matriz, na Rua Marechal Floriano. 

Bruna sempre teve um carinho especial 
pela venda e demonstrou interesse em 
conseguir vaga no comercial da voestalpine. 
A possibilidade surgiu em 2009. Ela se 
candidatou, mas foi preterida. Mesmo assim, 
foi conversar com o coordenador comercial 

OBSTINADA
PELA VENDA
OBSTINATED
BY SALE

na época, a quem expôs seu objetivo. 
Argumentou que havia muita demanda 
na área, falou do desejo de trabalhar no 
comercial e pediu uma oportunidade. 

Foi transferida para estagiar no comercial 
como suporte a representantes. Não 
demorou três meses e veio a primeira 
promoção: tornou-se analista comercial. 
Na sequência, assumiu como suporte 
do vendedor externo, responsável pelo 
atendimento dos clientes estratégicos. Em 
2013, passou a ser responsável pela carteira 
de clientes como vendedora.  E foram seis 
anos nesta atividade que permitiram evoluir 
seu conhecimento técnico no segmento 
agrícola e estreitar o relacionamento com 
os principais clientes de produtos especiais.

Em 2019, foi promovida a supervisora de 
desenvolvimento de produtos especiais. 
“O principal objetivo é desenvolver 
novos mercados e produtos, e ampliar as 
oportunidades na atual carteira. A questão 
técnica é fundamental neste processo, 
razão para termos equipe de engenheiros 
de vendas que atuam na prospecção e no 
desenvolvimento dos produtos, visando 
atender adequadamente às exigências 
destes segmentos”, explica.

Formada em Administração de Empresas, 
a nova supervisora estuda MBA em 
gestão comercial e aperfeiçoa a língua 
inglesa. Ela lembra que, desde quando 
chegou à empresa, começou a se preparar 
e se capacitar para assumir novas 
responsabilidades e, assim, contribuir para 
o seu desenvolvimento profissional e gerar 
mais resultados à empresa.

Reconhece que precisará desenvolver 
novas habilidades para contribuir ainda 
mais com o desenvolvimento dos colegas 
e, consequentemente, trazer o resultado 
que a empresa almeja. “Meu desafio 
agora é desenvolver as pessoas e evoluir 
individualmente no gerenciamento de 
equipe. É algo novo para o qual é preciso 
rápida adaptação e flexibilidade para 
encontrar uma forma eficiente de trabalho”, 
argumenta.
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Segundo Bruna, a marca se destaca pelo 
foco em tecnologia e no desenvolvimento 
de soluções em aço aos clientes. “Não 
vendemos apenas tubos e perfis, mas 
soluções. A organização tem muito 
potencial para novos mercados”, 
complementa. Enfatiza que a empresa 
oferece oportunidades de crescimento a 
quem se engaja nos seus objetivos.

The taste for commercial activity has been present 
in Bruna dos Santos since she was 16, when she got 
her first job in a plastic material processing industry. 
After working with telemarketing to sell trainings, she 
applied for a position offered by voestalpine Meincol, 
in 2009. At the age of 17, she was selected to act as an 
intern at the reception of the head office, in Marechal 
Floriano street.

Bruna always had a special affection for the sales and 
showed interest in getting a spot in the voestalpine’s 
commercial area. The possibility emerged in 2009. 
She applied, but was turned down. Even so, she went 
to talk to the commercial coordinator at the time, to 
whom she explained her objective. She argued that 
there was a lot of demand in the area, spoke of her 
desire to work in the commercial area and asked for 
an opportunity.

She was transferred to an internship in the commercial 
area as support for representatives. It didn’t take three 
months and the first promotion came: she became 
a commercial analyst. After that, she took over as 
support for the external seller, responsible for strategic 
customers. In 2013, she became responsible for the 
customer portfolio as a saleswoman. And it was six 
years in this activity that allowed her to evolve her 

technical knowledge in the agricultural segment and 
to strengthen the relationship with the main customers 
of special products.

In 2019, she was promoted to supervisor for the 
development of special products. “The main objective 
is to develop new markets and products, and expand 
opportunities in the current portfolio. The technical 
issue is fundamental in this process, which is why 
we have a team of sales engineers who work in the 
prospection and development of products, aiming to 
adequately meet the requirements of these segments,” 
she explains.

With a degree in Business Administration, the new 
supervisor is studying for an MBA in commercial 
management and perfecting her usage of the English 
language. She remembers that, since she arrived at 
the company, she began to prepare and train herself 
to assume new responsibilities and thus contribute to 
her professional development and generate more 
results for the company.

She recognizes that she will need to develop new 
skills to further contribute to the development of 
colleagues and, consequently, bring the result that the 
company aims for. “My challenge now is to develop 
people and evolve individually in team management. 
It’s something new for which quick adaptation and 
flexibility are needed to find an efficient way of 
working,” she argues.

According to Bruna, the brand stands out for its focus 
on technology and the development of steel solutions 
for customers. “We don’t just sell tubes and profiles, 
but solutions. The organization has a lot of potential 
for new markets,”she adds. She emphasizes that the 
company offers growth opportunities to anyone who 
engages in its goals. 
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Os notáveis avanços conquistados 
desde a incorporação da Meincol 
pela voestalpine, reconhecidos pelo 
mercado por meio do crescimento 
contínuo e robusto da marca no 
mercado doméstico e nos países da 
América do Sul, são evidência de um 
futuro ainda mais auspicioso. O Brasil, 
por meio da voestalpine Meincol, 
está tendo participação decisiva na 
meta de transformar a marca em líder 
mundial de mercado no segmento 
de perfis e tubos especiais de aço, 
e sistemas de armazenagem, como 
enfatizaram, em 2008, Wolfgang 
Eder, então presidente do conselho da 
voestalpine AG, e Wolfgang Spreitzer, 
então membro do conselho, em 
manifesto conjunto de apresentação 
da nova empresa do Grupo. 
“Iniciamos uma parceria de êxito, no 
momento certo e com os parceiros 
certos”, escreveram em publicação 
que trouxe um relato histórico dos 
encaminhamentos feitos a partir do 
final de 2005, quando Thomas Fritz 
recebeu a missão de analisar o Brasil 
e os fabricantes de perfis, o que fez 
ao longo de dois anos até encontrar 
a Meincol.

A dupla também expôs a decisão 
de posicionar o Grupo no segmento 
de tubos e perfis no Brasil como 
importante player de nichos altamente 
especializado. Isto já está confirmado 
pelo novo portfólio de produtos 
desenvolvido nestes mais de 12 anos 
e pela estrutura fabril existente, que 
assegura o desenvolvimento de soluções 
modernas, complexas e alinhadas com 
o que querem clientes de classe global. 

FUTURO PROMISSOR
PROMISING FUTURE

Mas ainda há oportunidades potenciais 
para crescer nos segmentos já cativos 
e ampliar a presença da marca 
no Brasil e nos países vizinhos em 
outros nichos, tarefa para a qual os 
diretores Manfred Wuble e Antonio 
Cali e o grupo de colaboradores estão 
preparados para cumprir e registrar 
na história de 82 anos da voestalpine. 
“Esta será a missão para os próximos 
anos”, asseguram Manfred Wuble e 
Antonio Cali. 

The remarkable advances achieved since 
the incorporation of Meincol by voestalpine, 
recognized by the market through the brand’s 
continued and robust growth in the domestic 
market and in the countries of South America, 
are evidence of an even more auspicious 
future. Brazil, through voestalpine Meincol, is 
having a decisive participation in the goal of 
transforming the brand into a world market 
leader in the segment of special steel profiles 
and tubes, and storage systems, as emphasized 
in 2008 by Wolfgang Eder, then president of 
the board of voestalpine AG, and Wolfgang 
Spreitzer, then a member of the board, in a joint 
presentation of the Group’s new company. “We 
started a successful partnership, at the right 
time and with the right partners”, they wrote in a 
publication that brought a historical account of 
the referrals made from the end of 2005, when 
Thomas Fritz was given the mission to analyze 
Brazil and the profile manufacturers , which he 
did over two years until finding Meincol. 

The duo also exposed the decision to position 
the Group in the segment of tubes and profiles 
in Brazil as an important player of highly 
specialized niches. This is already confirmed 
by the new product portfolio developed 
over more than 12 years and by the existing 
manufacturing structure, which ensures the 
development of modern, complex solutions 

aligned with what global class customers want. 

But there are still potential opportunities to 
grow in the segments already captive and 
expand the presence of the brand in Brazil 
and neighboring countries in other niches, a 
task for which directors Manfred Wuble and 
Antonio Cali and the group of employees are 
prepared to fulfill and record in the 82-year 
history of voestalpine. “This will be the mission 
for the coming years,” assure Manfred Wuble 
and Antonio Cali.
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1938-1945
A construção de uma fábrica de ferro e aço começa 
em Linz, na Áustria, em 1938, como parte da 
indústria de guerra do regime nazista alemão. Suas 
operações são iniciadas a partir de 1941. Milhares 
de trabalhadores civis estrangeiros, prisioneiros de 
guerra e de campos de concentração são utilizados 
para construir as instalações e fabricar armamento.

1938-1945
Construction of an iron and steel factory begins in Linz, 
Austria, in 1938 as part of the German Nazi regime’s war 
industry; its operations are launched incrementally starting in 
1941. Thousands of foreign laborers—civil foreign laborers, 
forced laborers, prisoners of war, and concentration camp 
inmates—are deployed to build the plants and manufacture the 
armaments.

VOESTALPINE: UMA HISTÓRIA DE DESAFIOS E SUCESSOS
VOESTALPINE: A HISTORY OF CHALLENGES AND SUCCESSES

1945-1955
O fim do caos após o término da Segunda Guerra 
Mundial e a reconstrução impulsionam a história 
de sucesso da empresa. O desenvolvimento do 
processo siderúrgico de Linz-Donawitz (LD) é um 
passo importante. Cientistas em Linz alcançam 
a inovação após muitos anos de trabalho, com 
reconhecimento nacional e no exterior. Esse 
processo revoluciona a produção de aço a partir 
de 1952.

1945-1955
Both the resolution of the chaos after the end of WWII and 
the reconstruction launch the company’s success story. The 
development of the Linz-Donawitz (LD) steelmaking process is 
an important step. Scientists in Linz achieve the breakthrough 
after many years of work, both at home and abroad. This 
process revolutionizes the production of steel from 1952 
forward.
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1956-1962
A gestão pública da empresa é substituída por 
órgãos corporativos de acordo com a lei de valores 
mobiliários e as suas atividades de investimento es-
tão centradas, principalmente, na modernização e 
automatização da produção industrial.

1956-1962
The company public management is replaced by corporate 
bodies pursuant to securities law, and its investment activities 
are focused mainly on modernizing and automating industrial 
production.

1963-1973
A reorganização da VÖEST, um programa especial 
de investimentos, e a fusão da VÖEST e da ÖAMG 
pela VÖEST-ALPINE AG são as características deste 
período.

1963-1973
The reorganization of VÖEST, a special investment program, 
and the merger of VÖEST and ÖAMG into VÖEST-ALPINE AG 
are the hallmarks of this period.

1974-1985
Os efeitos da fusão já coincidem com a crise 
econômica internacional, cujas repercussões 
também afetam a VÖEST-ALPINE AG a partir 
de 1975. O grupo é reorganizado e, o processo 
de diversificação, iniciado. A crise da indústria 
nacionalizada, que se arrasta há muito tempo, 
finalmente chega ao seu auge em 1985: a entidade 
estatal enfrenta falência.

1974-1985
The effects of the merger already coincides with the 
international economic crisis, the repercussions of which also 
affect VÖEST-ALPINE AG from 1975 onward. The Group is 
reorganized, the diversification process is launched. The crisis 
of the nationalized industry, which has been brewing for a long 
time, finally comes to a head in 1985: the state-owned entity is 
faced with bankruptcy.
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1986-1993
Devido aos eventos de 1985, uma gestão 
corporativa totalmente nova é nomeada 
em 1986, e o “Conceito para a Nova VOEST-
ALPINE”, que implica na reestruturação da 
empresa, é introduzido. Österreichische 
Industrieholding AG (ÖIAG) é estabelecida 
no mesmo ano, compreendendo seis 
holdings da indústria a partir de 1988. A 
recém-criada VOEST-ALPINE STAHL AG, 
lentamente, encontra o caminho de volta 
ao sucesso. A Austrian Industries AG começa 
a gerenciar as participações societárias da 
ÖIAG a partir de 1990. No fim do ano 1993 
a Austrian Industries AG é dividida em três 
diferentes grupos, baseada na nova lei de 
privatização: VA Technologie AG, Böhler-
Uddeholm AG, e VOEST-ALPINE STAHL AG.

1986-1993
Owing to the events of 1985, an entirely new 
corporate management is appointed in 1986 and 
the “Concept for the New VOEST-ALPINE,” which 
entails restructuring the company, is introduced. 
Österreichische Industrieholding AG (ÖIAG) is 
established the same year; it comprises six industry 
holding companies from 1988 forward. The newly 
founded VOEST-ALPINE STAHL AG slowly finds its 
way back to success. Austrian Industries AG begins to 
manage ÖIAG’s equity interests starting in 1990. At 
the end of 1993, Austrian Industries AG is split up into 
three separate groups under the new privatization 
law: VA Technologie AG, Böhler-Uddeholm AG, and 
VOEST-ALPINE STAHL AG.

1993-1995
Com a divisão da Austrian Industries AG, em 
1993, surgem a VOEST-ALPINE Technologie 
AG, Böhler-Uddeholm AG e VOEST-ALPINE 
STAHL AG, com o objetivo de tornar essas 
entidades privadas. Em 1994, a VOEST-
ALPINE Technologie AG é a primeira dessas 
empresas a lançar uma oferta pública inicial 
de sucesso (IPO).

1993-1995
Once Austrian Industries AG is split up in 1993 into 
VOEST-ALPINE Technologie AG, Böhler-Uddeholm 
AG, and VOEST-ALPINE STAHL AG with the aim of 
taking these entities private, in 1994 VOEST-ALPINE 
Technologie AG is the first of these companies to 
launch a successful initial public offering (IPO).
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1995-2001
Em outubro de 1995, o Estado vende na 
bolsa de valores 31,7% da participação 
na empresa. Um amplo programa de 
expansão visa melhorar ainda mais o 
mix de produtos do Grupo. A estrutura 
corporativa foi alterada em 2001, dividindo 
o Grupo em quatro divisões: Steel, Motion 
(renomeada Automotive, em 2005), Railway 
Systems e Profilform. Isto serve para alinhar 
completamente as atividades do Grupo 
na direção do processamento (conforme o 
slogan “Mais do Aço”) e amplia a cadeia 
de valor de maneira crucial às empresas 
de alta tecnologia e aos fornecedores de 
nichos de mercado. Finalmente, o Grupo é 
renomeado para voestalpine AG. A partir de 
então, segue uma estratégia sob a marca 
voestalpine.

1995-2001
In October 1995, 31.7 percent of the state’s equity 
interest in the company is sold on the stock exchange. 
An extensive expansion program aims to further 
improve the Group’s product mix. The corporate 
structure is changed in 2001: dividing the Group into 
four divisions—Steel, Motion (renamed Automotive 
in 2005), Railway Systems, and Profilform—serves 
to fully align the Group’s activities in the direction of 
processing (as per the slogan, “More out of Steel”); 
this also extends the value chain in crucial ways to 
high-tech companies and niche providers. Finally, 
the Group is renamed voestalpine AG: from this point 
forward, it pursues an umbrella brand strategy under 
the voestalpine brand.

2002-2008
O programa de investimentos “Linz 2010”, 
a completa privatização da voestalpine e 
a emissão de obrigações convertíveis para 
os últimos 15% das ações ainda em posse 
do Estado, em 2003, (após a conversão da 
última ação, em 31 de agosto de 2005, a 
voestalpine é uma empresa privada), a 
aquisição do grupo Böhler-Uddeholm em 
2007/2008 e a história única de sucesso do 
Grupo são os pilares deste período.

2002-2008
The “Linz 2010” investment program; the complete 
privatization of voestalpine and the issuing of a 
convertible bond for the last 15 percent of shares still 
held by the state in 2003 (following the conversion 
of the last share, as of August 31, 2005, voestalpine 
is a public company); the acquisition of the Böhler-
Uddeholm Group in 2007/08; and the Group’s unique 
success story are the cornerstones of this period.
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2008-2018
No outono de 2008, a crise econômica 
resultante do colapso bancário e financeiro 
mundial também afeta a voestalpine. 
Apesar de o ano comercial de 2009/2010 
ser o mais difícil desde a sua abertura de 
capital (IPO) em 1995, a empresa continua 
com os seus programas de investimento e a 
sua estratégia de globalização. O Grupo tem 
seguido esta estratégia consistentemente 
desde o exercício de 2012/2013, após 
uma breve fase de consolidação durante 
a crise. Em 2013, inicia a construção de 
uma planta de redução direta no Texas, nos 
Estados Unidos, seu maior investimento no 
exterior até agora. Deixa a sua marca no 
setor de mobilidade, um mercado chave 
em crescimento, continuando a aprimorar 
a tecnologia PHS (Press Hardened Steel), 
e investe em instalações de produção de 
última geração, tanto no país como no 
exterior. Produtos e inovações nas áreas 
de e-mobilidade, manufatura aditiva 
(impressão 3D) e aeroespacial destacam a 
mudança da voestalpine de uma siderúrgica 
para um grupo de produtos industriais e de 
tecnologia, processo que é materialmente 
aprimorado pela estratégia de digitalização 
em todo o grupo.

2008-2018
In the fall of 2008, the economic slump resulting 
from the worldwide banking and financial crisis also 
affects voestalpine. While the 2009/10 business year 
becomes the company’s hardest since its IPO in 
1995, it continues to pursue its investment programs 
and globalization strategy regardless. The Group has 
consistently pushed this strategy since the 2012/13 
business year after a brief consolidation phase during 
the crisis itself. In 2013, it begins construction of a 
direct reduction plant in Texas, its largest foreign 
investment so far; makes its mark in the field of 
mobility, a key growth market, by continuing to refine 
the PHS technology; and invests in state-of-the-
art production facilities both at home and abroad.  
Products and innovations in the fields of e-mobility, 
additive manufacturing (3D printing), and aerospace 
underscore voestalpine’s change from a steelmaker 
to a technology and industrial goods group—a 
process that is materially enhanced by the Group-
wide digitalization strategy.
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2019-2020
A voestalpine está totalmente comprometida 
com as metas climáticas globais e trabalha 
intensamente para desenvolver tecnologias 
que lhe permitam descarbonizar e reduzir 
suas emissões de CO² a longo prazo. Em 
novembro de 2019, a voestalpine, em mais 
uma demonstração da sua capacidade de 
inovação tecnológica, começou a operar 
com sucesso, em sua unidade de Linz, a que é 
atualmente a maior planta piloto do mundo 
para a produção de hidrogênio neutro em 
CO². Como parte do projeto H2FUTURE, 
financiado pela EU (União Europeia), os 
parceiros voestalpine, VERBUND, Siemens, 
Austrian Power Grid, K1-MET e TNO estão 
pesquisando a produção industrial de 
hidrogênio verde como um meio de substituir 
combustíveis fósseis na produção de aço a 
longo prazo.

2019-2020
voestalpine is fully committed to global climate goals 
and works hard to develop technologies that allow it 
to decarbonize and reduce its CO² emissions in the 
long run. In November 2019, voestalpine, in another 
demonstration of its capacity for technological 
innovation, began operating successfully at its Linz 
unit, which is currently the world’s largest pilot plant 
for the production of CO²-neutral hydrogen. As part 
of the EU-funded H2FUTURE project, voestalpine 
partners VERBUND, Siemens, Austrian Power Grid, 
K1-MET and TNO are researching industrial green 
hydrogen production as a means to replace fossil 
fuels in long-term steel production.
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Em seus segmentos de negócios, a voestalpine é um grupo de aço e tecnologia líder 
global com uma combinação única de materiais e experiência em processamento. 
A voestalpine, que opera a nível mundial, tem cerca de 500 empresas e está 
presente em mais de 50 países dos cinco continentes. Está cotada na Bolsa de 
Valores de Viena desde 1995. Com os seus produtos e soluções de sistemas da 
mais alta qualidade, é um parceiro líder nas indústrias automotiva, de bens de 
consumo, aeroespacial e do petróleo e gás. Também é líder mundial no mercado de 
sistemas ferroviários, aços para ferramentas, tubos e perfis especiais. No exercício 
de 2019/2020, o Grupo gerou receita de 12,7 bilhões de euros, com resultado 
operacional (EBITDA) de 1,2 bilhão de euros. Tem cerca de 49 mil colaboradores 
em todo o mundo.

No Brasil, está presente com cinco operações, quatro no estado de São Paulo e 
uma no Rio Grande do Sul. Na Região Sudeste controla as unidades da Villares 
Metals, Aços Böhler-Uddeholm do Brasil, voestalpine Böhler Welding Soldas do 
Brasil e voestalpine VAE Brasil Produtos Ferroviários. No Sul, está a voestalpine 
Meincol.

SOBRE VOESTALPINE 
ABOUT VOESTALPINE

1
CULTURA PROATIVA

PROACTIVE CULTURE

In its business segments, voestalpine is a leading global steel and technology group with the unique 
combination of materials and processing experience. voestalpine, which operates worldwide, has
around 500 companies and is present in more than 50 countries on five continents. It is listed   
on the Vienna Stock Exchange since 1995. With its products and systems solutions of the highest quality, 
it is a leading partner in the automotive, consumer goods, aerospace and oil and gas industries. It is 
also a world leader in the market for railway systems, tool steels, tubes and special profiles. In fiscal 
year 2019/2020, the Group generated revenues of 12.7 billion euros, with operating profit (EBITDA) of 
1.2 billion euros. It has around 49,000 employees worldwide.

In Brazil, it is present with five operations, four in the state of São Paulo and one in Rio Grande do 
Sul. In the Southeast Region, it controls the units of Villares Metals, Aços BöhlerUddeholm do Brasil, 
voestalpine Böhler Welding Soldas do Brasil and voestalpine VAE Brasil Produtos Ferroviários. In the 
south is voestalpine Meincol.
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No mesmo ano em que falecia Abramo Eberle, fundador da empresa 
que levava seu nome e responsável pela consolidação de Caxias 
do Sul como um polo metalúrgico de destaque no país, nascia, em 
1945, no dia 1º de junho, a Mecânica Industrial e Comercial. Em um 
pequeno espaço, na esquina das ruas Coronel Flores com Pinheiro 
Machado, os sócios Alfredo Caberlon, André Salvador e Etore 
Lazzarotto iniciaram o negócio com foco no conserto de peças para 
a indústria madeireira, então o principal segmento da economia da 
cidade, que tinha pouco mais de 40 mil habitantes. 

Neto de imigrante italiano e nascido em 1911, Alfredo Caberlon 
era contador na Sociedade Caxiense de Mútuo Socorro quando 
recebeu o convite para ser sócio. Com perfil empreendedor, aceitou 
o desafio. A opção pela indústria da madeira deu-se em função de 
Etore Lazzarotto ter ligações com o ramo. Já André Salvador tinha 
conhecimentos na área metalúrgica. 

O primeiro grande avanço ocorreu com a implantação de uma 
fundição, a segunda da cidade à época, o que permitiu ampliar 
o foco do negócio e iniciar a fabricação de equipamentos para o 
setor madeireiro. “Era algo meio brilhante para a época”, recorda 
Gilberto Caberlon, filho de Alfredo. “Na infância, quando ia até a 
fábrica, meu pai me levantava para olhar o ferro líquido fervente”, 
acrescenta.

Gilberto Caberlon ingressou na empresa em 1966, com 19 anos 
de idade. À época, recém havia iniciado uma mudança de perfil, 
com a estruturação da área de vendas para atender a distribuição 
de produtos Gerdau, que se tornou o carro-chefe da companhia. 
“Entrei atendendo no balcão”, recorda. Com a saída dos sócios e, 
a pedido do pai, assumiu o comando da empresa no início dos 
anos 80, quando deu início a uma nova estratégia de crescimento, 
incluindo a industrialização mais efetiva de peças. 

Dentre as primeiras ações estavam a oferta de serviços de corte e 
dobra de chapas e perfis, ainda na sede original, que já contemplava 
área de 900 m². “A ideia era sair da dependência da revenda de aço. 
A alternativa que surgiu foi a de agregar mais serviços, atendendo 
a uma demanda forte do mercado local”. Também deu início ao 
processo de ampliação dos mercados, pois a indústria da madeira 
mostrava enfraquecimento. O foco principal foi a construção civil. 

Seguiram-se vários aportes na ampliação e incorporação de 
equipamentos à unidade para atender ao crescimento contínuo do 
negócio. “Com ela, conseguimos consolidar a industrialização de 
tubos, atendendo diferentes atividades”, ressalta. 

O SONHO VIROU REALIDADE
THE DREAM BECAME REALITY

Sede da Mecânica Industrial e 
Comercial, na esquina das Ruas Coronel 

Flores e Pinheiro Machado

Mecânica Industrial e Comercial headquarters, 
at the corner of Coronel Flores Street and 

Pinheiro Machado Street

Alfredo Caberlon

Alfredo Caberlon
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Sem espaço para atender a expansão, a empresa investiu em nova unidade, no 
Distrito Industrial, que ficou pronta em março de 1983. Ali foi instalado o depósito 
de materiais e incrementada a industrialização de peças. 

A Planta de Tubos e Perfis Padrão foi inaugurada em 1983, com 6 mil m², sendo uma 
das primeiras a ocupar área no Distrito Industrial que começava a ser estruturado 
em Caxias do Sul. Inicialmente, havia o setor de corte e dobra, com dobradeira e 
guilhotina, desbobinadeira de chapas, slitter e duas conformadoras de tubos. Em 
1988, a empresa ganhou a denominação de Meincol, junção do nome original de 
Mecânica Industrial e Comercial.

A decisão de deixar o endereço original, na Pinheiro Machado, ocorreu em 1993, 
quando surgiu a necessidade de crescer e a oportunidade de compra da unidade 
da Marechal Floriano. Desta forma, a empresa saltou de 900 m² para quase 14 mil 
m², além da estrutura já instalada no Distrito Industrial. Caberlon lamenta que o 
pai não tenha acompanhado esta evolução, pois falecera anos antes. 

O projeto de expansão da operação do Distrito Industrial, elaborado em 1998, 
incluiu um upgrade das conformadoras de tubos, que estavam defasadas 
tecnologicamente, e o fim do setor de corte e dobra, dando início ao processo 
Roll Forming, com uso de perfiladeiras. Ao longo dos anos, acreditando no 
crescimento e expansão do negócio, a empresa adquiriu novas áreas do entorno 
para a ampliação da estrutura fabril.

De 2000 a 2006, passou de 9 mil m² para os atuais 26 mil m², que ocupam área 
total de 32 mil m². A produção saiu de duas para seis linhas de conformadoras 
de tubo, de uma para duas perfiladeiras, uma nova sliter de bobinas e um 
desbobinador de chapas. A capacidade de processamento mensal saiu de 3 mil 
para 10 mil toneladas. Os aportes visavam à modernização dos equipamentos 
para incrementar e qualificar a produção, preparando o ingresso no mercado 
internacional e a ampliação de nichos de atuação.

Para Elder Rocha Júnior, atual Gerente Industrial, a gestão passada era arrojada. 
Lembrou que, em 2004, foi adquirida uma linha para tubos de 10 polegadas, 
inovadora para o mercado, tornando a Meincol o segundo fabricante brasileiro 
a ter o equipamento. A instalação levou dois anos e precisou ser construído 
pavilhão exclusivo para a linha. Em 2006, teve início a implantação do software 
mySAP ERP, um dos mais modernos sistemas de gestão e automação do parque 
fabril, concluído no ano seguinte. A Meincol foi pioneira no setor com este sistema. 

Um dos momentos de maior visibilidade da Meincol deu-se em 2007, quando 
tornou-se uma das fornecedoras de 1.500 toneladas de tubo de aço para 
a construção do Estádio João Havelange, uma das sedes dos Jogos Pan-
Americanos. À época, o produto usado estava sendo recém-lançado ao mercado.

Gilberto Caberlon afirma que seu principal objetivo sempre foi o de perenizar 
a empresa. Diante da mudança no perfil de mercado, com as usinas entrando 
diretamente na distribuição, ainda o principal negócio da Meincol, o empresário 
passou a analisar alternativas para manter a empresa. Ele recorda que, no período 
de 2002 a 2004, contratou um trabalho de consultoria para apontar cenários 
futuros.  
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O trabalho indicou que o melhor caminho era a busca de parcerias. 
“Não tivesse feito isto, talvez a Meincol não existisse mais como 
tantas outras empresas em todo o país. As usinas verticalizaram 
suas estratégias e passaram a investir na distribuição. Ou seja, 
dominariam o mercado até a porta do cliente, como de fato 
aconteceu”, enfatizou. 

De acordo com Caberlon, houve o encontro de interesses da 
Meincol e voestalpine, que buscava ampliar sua presença no 
Brasil e globalmente. “Não foi necessário nem intermediário para 
encaminharmos o negócio. Havia interesses recíprocos. O momento 
de venda foi certo e adequado, garantindo a perenização da 
empresa, que era o meu objetivo. Estou satisfeito com os rumos que 
a organização tomou”, assinala.

In the same year that Abramo Eberle, founder of the company that carried his 
name and was responsible for the consolidation of Caxias do Sul as a metallurgical 
pole of prominence in the country died, Mecânica Industrial e Comercial was born 
in 1945, on June 1st. In a small space, on the corner of the streets Coronel Flores 
with Pinheiro Machado, the partners Alfredo Caberlon, André Salvador and Etore 
Lazzarotto started the business with a focus on repair of parts for the wood industry, 
then the main segment of the economy of the city, which had just over 40 thousand 

inhabitants.

Grandson of an Italian immigrant and born in 1911, Alfredo Caberlon was an 
accountant with the Sociedade Caxiense de Mútuo Socorro when he received 
the invitation to become a partner. With an entrepreneurial profile, he accepted 
the challenge. The option for the wood industry was because Etore Lazzarotto 
had connections with the branch. André Salvador already had knowledge in the 
metallurgic area. 

The first major breakthrough occurred with the establishment of a foundry, the 
second of the city at the time, which allowed to broaden its business focus and start 
manufacturing equipment for the wood industry. “It was something kind of brilliant 
for the time,” recalls Gilberto Caberlon, Alfredo’s son. “As a child, when I went to the 
factory, my father would take me to look at the boiling liquid iron,” he adds.

 
Gilberto Caberlon joined the company in 1966, at the age of 19. At the time, a 
profile change had just begun, with the structuring of the sales area to serve the 
distribution of Gerdau products, which became the company’s flagship. “I got in at 
the counter,” he recalls. With the departure of the partners and, at the request of his 
father, he took charge of the company in the early 1980s, when he started a new 

strategy of growth, including the most effective industrialization of parts.

Among the first actions were the offer of cutting and bending services for steel 
plates and sections, still at the original headquarters, which already covered an 
area of 900 m². “The idea was to get more independent of the  steel resale. The 
alternative that emerged was to add more services, meeting a strong demand 
from the local market”. It also started the process of expanding markets, as the 
wood industry was weakening. The main focus was on civil construction.

Several investments followed in the expansion and incorporation of equipment to 
the unit to meet the continuous growth of the business. “With it, we were able to 

consolidate industrialization of tubes, serving different activities,” he points out. 

With no space to serve the expansion, the company invested in a new unit in 
the Industrial District, which was completed in March 1983. There the material 
warehouse was installed and increased industrialization of parts.

Filial Meincol, chamada de
Planta de Tubos e Perfis Padrão,

no Distrito Industrial - década de 80 e 
ano de 2005.

Meincol Branch, called the Standard Tube 
and Profile Plant, in the Industrial District- the 

1980s and 2005

Gilberto Caberlon e Wolfgang Spreitzer, em 2008

Gilberto Caberlon and Wolfgang Spreitzer, in 2008

Matriz Meincol, na Rua Marcehal Floriano

Matriz Meincol, on Rua Marcehal Floriano
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The Standard Tubes and Profiles Plant was inaugurated in 1983, with 6 thousand m², 
being one of the first to occupy an area in the Industrial District that was beginning 
to be structured in Caxias do Sul. Initially, there was the sheet bending machine, coil 
cutting to length, slitter and two tube mills. In 1988, the company gained the name   

Meincol, merging the original name of Mecânica Industrial e Comercial.

The decision to leave the original address, at Pinheiro Machado street, occurred in 
1993, when the need to grow and the opportunity to purchase Marechal Floriano’s 
unit arose. This way, the company jumped from 900 m² to almost 14 thousand 
m², in addtion to the structure already installed in the Industrial District. Caberlon 
regrets that his father did not accompany this evolution, since he had died years 

before. 

The expansion project of the Industrial District operation, elaborated in 1998, 
included an upgrade of the tube forming machines, which were technologically 
outdated, and the end of the cutting and bending sector, starting the Roll Forming 
process, with the use of open section rolling mills. Over the years, believing in the 
growth and expansion of the business, the company acquired new areas in the 

surroundings to expand the manufacturing structure.

From 2000 to 2006, it increased from 9 thousand m² to the current 26 thousand 
m², which occupies a total area of 32,000 m². Production went from two to six 
tube forming lines, from one to two open section rolling mills, a new coil sliter and 
a steel coil unwinder machine. The monthly processing capacity went from 3,000 
to 10,000 tons. Investments aimed at modernizing equipment to increase and 
qualify production, preparing the entrance in the international market and the 

enlargement of performance niches. 

For Elder Rocha Júnior, current Industrial Manager, the past management was 
bold. He recalled that in 2004, a 10-inch tube line was acquired, innovative 
for the market, making Meincol the second Brazilian manufacturer to have the 
equipment. The installation took two years and an exclusive pavilion had to be 
constructed for the line. In 2006, the implementation of the mySAP ERP software 
began, one of the most modern systems of management and automation of the 
industrial park, completed the following year. Meincol was a pioneer in the industry 

with this system.

One of Meincol’s most visible moments took place in 2007, when it became one 
of the suppliers of 1,500 tonnes of steel tube for the construction of the Estádio 
João Havelange (João Havelange Stadium), one of the headquarters of the Pan 
American Games. At the time, the product used was just being launched to the 

market.

Gilberto Caberlon says that his main objective has always been to make the 
company permanent. Faced with the change in the market profile, with the steel 
producers entering directly into distribution, still the main business of Meincol, 
the businessman started to analyze alternatives to maintain the company. He 
recalls that, from 2002 to 2004, he contracted consulting work to point out future 

scenarios.

The work indicated that the best path was the search for partnerships. “Had I not 
done this, perhaps Meincol would no longer exist like so many other companies 
across the country. The mills verticalized their strategies and started to invest 
in distribution. In other words, they would dominate the market right up to the 

customer’s door, as indeed it happened,” he emphasized. 

According to Caberlon, there was a meeting of interests between Meincol and 
voestalpine, which sought to expand its presence in Brazil and globally. It was 
neither necessary to envolve intermediators to route the business. There were 
mutual interests. The moment of sale was right and adequate, guaranteeing 
the perennialization of the company, which was my goal. I’m satisfied with the 
directions the organization took”, he points out.

voestalpine Meincol em 2020 
Planta Tubos Padrão e Perfis e
Planta Tubos Especiais e
Processos Agregados

voestalpine Meincol in 2020
Standard Tubes and Profiles Plant
and Special Tubes and Manipulation Plant
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