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A AFITEMAQ é uma sociedade empresária limitada de formação familiar com visão
e gestão profissionalizada, constituída em 1991 e que atua no mercado de construção
pesada há mais de vinte anos.

Nossa sede está localizada na cidade de Carapicuíba-SP e filiais em Macaé-RJ,
Araucária-PR, Cabo de Santo Agostinho-PE e Ipatinga-MG, além de Unidades de
Negócios espalhadas por todo território nacional.

Nosso foco são as grandes obras nas áreas de infraestrutura (aeroportuária, esportiva
e urbana) e industrial, com destaque para os segmentos de Óleo e Gás, Petroquímica,
Papel e Celulose, Mineração e Siderurgia. Dentro desses segmentos atuamos nos
maiores projetos nacionais de expansão ou Green Field das duas últimas décadas.

Nossa estratégia é focada na filosofia de oferecer Soluções Integradas aos nossos
clientes, participando e maximizando todas as oportunidades decorrentes das várias
fases de cada projeto.

Dessa forma nossa atuação está distribuída em três Divisões de Negócios: Rental,
Construção e Óleo & Gás, sendo cada divisão inserida numa determinada fase do
projeto.

Perfil

Principais projetos atendidos:

Compõem nossa principal carteira de clientes:

Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
Construtora Andrade Gutierrez S.A.

Construtora Norberto Odebrecht S.A.
Enfil Veolia Rnest Ltda.

Engevix Engenharia S.A.
Mendes Júnior Trading e Engenharia Ltda.

Montcalm Montagens Industriais S.A.
Odebrecht Óleo e Gás S.A.

Skanska Brasil S.A.
Usiminas Mecânica S.A.

UTC Engenharia S.A.

� Complexo Gás Químico Rio Polímeros - RJ.
� Projeto Onça Puma Extração de Níquel – PA.
� Expansão da Mineração Rio Paracatu – MG.
� Companhia Siderúrgica do Atlântico/CSA – RJ.
� Projeto Barro Alto – GO.
� Unidade de HDT/Refap – RS.
� Fábricas de Celulose Veracel e Suzano – BA.
�Refinaria Abreu e Lima RNEST – PE.
� Arenas da Copa 2014: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Manaus e 

Recife.
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MISSÃO

Oferecer produtos, serviços e logística avançada como um conjunto de soluções integradas ao
cliente.

VISÃO

Ser uma organização notabilizada pela excelência, inovação, rentabilidade e práticas
sustentáveis e socialmente responsáveis.

VALORES

Competência
Ser parte ativa, reconhecida e respeitada no mercado onde atuamos.

Profissionalismo
Agregar em nossos serviços o máximo de técnicas e conhecimentos.

Pioneirismo
Antecipar-se em iniciativas e ideias, visando à vanguarda em nosso mercado de atuação.

Confiabilidade
Oferecer plena segurança e qualidade nos serviços prestados.Oferecer plena segurança e qualidade nos serviços prestados.

União
Ter um mesmo objetivo: o sucesso de nossa empresa e, por decorrência, o sucesso de todos.

Transparência
Agir com clareza e evidência na prestação dos serviços.

Ética
Crer e praticar a boa conduta esperada pelo mercado.

Rentabilidade
Proporcionar o maior êxito econômico pelo capital investido, dentro das possibilidades de
remuneração do mercado.

Comprometimento
Estar comprometido em todos os momentos, para um trabalho sempre melhor.

Integridade
Resultado de uma equipe reta, a qual não se deixa vender por sugestões momentâneas, as quais
podem prejudicar alguém por um motivo fútil e incoerente.

Sustentabilidade
Praticar ações não agressivas ao meio ambiente, proteger a vida e a integridade física de nossos
clientes e colaboradores e levar desenvolvimento econômico e social aos locais onde nos
estabelecemos.
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Nossas Divisões de Negócios

Divisão Rental
Locação de equipamentos leves e de médio porte
para construção civil e montagem eletromecânica.
Seu grande diferencial em relação a concorrência é a
mobilidade e a logística agregada ao cliente. Fomos
os pioneiros na implantação do conceito das Bases
Avançadas, unidades implantadas dentro do canteiro
do cliente, com baixo custo operacional, atendendo
on demand as necessidades do projeto, deslocando
uma parte do nosso estoque para o local, reduzindo
dessa forma custos logísticos e trazendo um grande
ganho de performance para o cliente, principalmente
nos projetos mais afastados dos centros urbanos.
Outra característica dessas Bases Avançadas é o pós-
venda que oferecemos em tempo integral, um
diferencial cada dia mais exigido.

Divisão Construção
Execução de cortes e furos em concreto com uso de
tecnologia suíça para perfuração sem abalos ou
comprometimento estrutural e sistema não
percussivo de perfuração diamantada, fixação de
chumbadores químicos e mecânicos, aplicação dechumbadores químicos e mecânicos, aplicação de
produtos de ponta para proteção passiva a incêndio
e sistemas de fixação à pólvora. Esta é uma Divisão
com característica de grande mobilidade, estando
presente nos maiores projetos industriais e de
infraestrutura do território nacional, pois se insere
em várias etapas do projeto, do início das obras civis
ao comissionamento da planta.

Divisão Óleo e Gás
Serviços técnicos voltados a manutenção em
plataformas de petróleo e estruturas mecânicas de
forma geral, que compreendem aperto controlado de
parafusos (torque) com equipamentos de alta
performance e mão de obra técnica agregada, testes
hidrostáticos em tubulações e aluguel de
equipamentos voltados a manutenção mecânica.
Além de aplicação de produtos de proteção passiva
contra incêndios na indústria off shore e sistemas de
fixação à pólvora. Essa divisão é nosso principal elo
com a indústria do petróleo off shore, que ganhará
grande impulso com a exploração do pré sal. Esta
Divisão está estrategicamente posicionada em
Macaé-RJ, pólo logístico e de serviços para a
indústria do petróleo.
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Afitemaq e Camargo Corrêa: Uma Parceria Que Deu Certo

Nossa relação de parceria existente há alguns anos junto a Construções e Comércio
Camargo Corrêa S.A. nos permitiu participar das obras: Unidade de Coque – REPLAN-
SP, Minas de Bauxita Alcoa Juruti-PA, Gasoduto COARI Manaus-AM, Projeto Barro Alto
Anglo American-GO, Consórcio CCPR REPAR-PR, Consórcio BCV REVAP-SP; Consórcio
Skanska-Camargo Corrêa RPBC-SP, Consórcio Fértil Uberaba-MG, Estaleiro Atlântico
Sul-PE, Unidades de Coque RNEST-PE.

Dentro de nosso portfólio, vislumbramos estender essa parceria para projetos
voltados as áreas industriais, óleo e gás, infraestrutura e internacionais. Tornando-nos
um parceiro reconhecidamente estratégico em projetos também estratégicos.

Programa Parcerias Para a Sustentabilidade:
Uma História de Superação

Em julho de 2010 fomos convidados a participar do Programa Parcerias Para a
Sustentabilidade da Camargo Corrêa, que tem por objetivo central capacitar os
fornecedores para o tema da Sustentabilidade e da Responsabilidade Social.

Este foi nosso primeiro contato com o tema da Sustentabilidade e desde o início do
programa nossa diretoria participou dos encontros na sede da Camargo Corrêa,programa nossa diretoria participou dos encontros na sede da Camargo Corrêa,
fascinando-se pelo tema e pelo desafio proposto.

Ingressamos inicialmente no Grupo 3 e participamos dos cinco primeiros encontros
mas, em abril de 2011, recebemos a triste informação de que estávamos
desqualificados como fornecedor da Camargo Corrêa devido a apontamentos
financeiros negativos.

Nos mais de 20 anos de atuação, a empresa nunca havia passado por problemas de
apontamentos no Serasa, mas principalmente em meados do segundo semestre de
2009 esta situação se agravou, pois historicamente concentrávamos cerca de 70% de
nosso faturamento na indústria de mineração, siderurgia e papel e celulose e, com a
crise de 2008, que atingiu principalmente empresas ligadas a commodities, passamos
então por problemas de desencaixe financeiro visto a maior parte de nossos
contratos terem sido cancelados.

O movimento de regularização deu-se a partir do segundo semestre de 2010, quando
a Afitemaq iniciou um processo de reestruturação de sua gestão e de seu
posicionamento no mercado. Este processo teve como base a implantação do
conceito de governança corporativa, gestão orçamentária e políticas de consolidação
financeira, além, é claro, de diversificar nossa atuação em segmentos estratégicos do
mercado atuando através de nossas três divisões de negócios.

Nossa desqualificação fez com que acelerássemos ainda mais este processo, pois
pretendíamos pleitear nova avaliação junto ao Comitê da Camargo Corrêa e retornar
ao Programa. 6



Em julho de 2011 apresentamos à Camargo Corrêa o novo quadro financeiro da Afitemaq:

Faturamento: período de abr/10 – abr/11 = aumento de 48%

Apontamentos no Serasa: conseguimos liquidar em apenas 6 meses os 263
apontamentos existentes.

Recuperação de crédito e relacionamento com bancos

O primeiro passo para a reestruturação financeira da empresa foi recuperar nossa
credibilidade com as instituições financeiras, pois no auge da crise financeira tivemos que
priorizar os pagamentos de colaboradores e fornecedores estratégicos para as operações,
ou seja, infelizmente não foi possível manter em dia os vencimentos dos créditos
bancários. Esta falta de credibilidade em instituições financeiras é o pior efeito do ciclo
vicioso de uma crise financeira, pois capital de giro é o oxigênio das empresas.
No final de ano de 2010 a empresa estava inadimplente em instituições financeiras e com
o nível de endividamento muito alto no curto prazo. Para resolver esta insolvência
negociamos os créditos em aberto e esticamos nosso endividamento, onde foi preciso
negociar muito e demonstrar que a empresa tinha um planejamento financeiro para sair
da crise .

Foram meses de trabalho árduo e focado, com muito alinhamento junto à equipe da
Camargo Corrêa, que nos apoiou desde o início.

Em agosto de 2011, com muita satisfação, pudemos retornar ao Programa, ingressando ao
atual Grupo 4.
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Programa Parcerias Para a Sustentabilidade:
O Antes e o Depois

As discussões entorno de conceitos, os depoimentos de outras empresas participantes do
Programa e o preenchimento do Radar nos possibilitou identificar práticas já existentes na
Afitemaq, porém nunca antes vistas com este viés de Sustentabilidade e Responsabilidade
Social, tampouco existiam procedimentos devidamente formalizados e monitorados.

Práticas já existentes antes do Programa:

Nosso processo produtivo conta com a utilização de lavadora de peças que
permite a reutilização da água, através de um sistema de filtragem e
separação das impurezas. De aço inoxidável, tem capacidade de carga de 70
kg e utiliza filtros de 500 micra. Esta máquina incorpora tambor rotativo com
imersão e acondiciona as peças a serem lavadas em cesto de 250 x 250 x
400 mm, utilizando, para limpeza, uma solução biodegradável composta por
água e desengraxante, aquecida a 70ºC.

Somente são adquiridos óleos lubrificantes acompanhados de FISPQ (Ficha de Informação de
Segurança de Produtos Químicos), nas quais são mantidas em arquivo por nosso Departamento
Técnico.

Os produtos utilizados são acondicionados em tambores específicos e isolados, aguardando o
momento do descarte.

Este resíduo é coletado e tratado por uma das maiores empresas de reciclagem de óleo
lubrificante usado do Brasil, a Proluminas. Fundada em 1987, credenciada junto à ANP e possui
certificação ISO 9001/2000, realiza o rerrefino deste óleos devolvendo ao mercado em forma de
produto 100% novo através de processo 100% limpo.
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Com relação à responsabilidade social, a Afitemaq sempre buscou garantir igualdade de
oportunidade de desenvolvimento profissional para seus colaboradores.

A exemplo disso podemos citar a trajetória das colaboradas Ana Lúcia Portela, admitida na
empresa em 2006 como Auxiliar de Serviços Gerais e que hoje exerce a função de Assistente de
Compras Sênior; e Maria Aparecida da Silva, que ingressou à empresa em 2008 com a função de
Auxiliar de Limpeza e que hoje ocupa o cargo de Almoxarife Pleno.

Outro exemplo interessante é de nosso atual Supervisor de Compras Pleno, que foi admitido em
2002 como Torneiro Mecânico.

Depoimento e foto

Consciente do impacto que geramos nas comunidades aonde instalamos nossas Unidades de
Negócios, não apenas priorizamos a contratação da força de trabalho local, como também
proporcionamos treinamentos e capacitação a estes colaboradores, visando a formação de
profissionais qualificados nas regiões em que atuamos. Esta sempre foi a forma de

“Tenho nove anos de empresa e muito aprendizado acumulado. Sou muito
grato pelas oportunidades, mas também sou parte integrante deste time
vencedor e cheio de vontade de construir um mundo melhor e mais
consciente”

Elvis de Barros
Supervisor de Compras Pleno

profissionais qualificados nas regiões em que atuamos. Esta sempre foi a forma de
contribuirmos com a comunidade que nos recebe, gerando emprego, distribuindo renda e
fortalecendo a economia local.

Buscamos também contribuir com a formação técnica e
acadêmica de nossos colaboradores, através de Auxílio –
Estudo. Porém, antes do Programa não havia política
formalizada e monitoramento para este tipo de ajuda de
custo.
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Entendemos que a criação do conceito de nosso modelo de negócio - Soluções Integradas,
também pode ser visto com o viés da Sustentabilidade, pois agrega valor para nossos clientes e
para toda cadeia interna e externa, envolvendo, inclusive, parceria com agentes econômicos e
fornecedores.

A participação no Programa Paracerias Para a Sustentabilidade despertou na Diretoria da
Afitemaq o senso de responsabilidade e a conscientização sobre o tema Sustentabilidade.
Aceito o desafio, decidimos trabalhar o tema de forma estruturada, constituindo um comitê,
desenvolvendo um programa interno denominado de PAS – Programa Afitemaq Sustentável e
criando ferramentas de controle e monitoramento.

Práticas adotadas após o início do Programa:

Decidimos criar um comitê multidisciplinar para tratamos dos conceitos de forma a atingir todos
os processos de nossas atividades.

Comitê Corporativo de Sustentabilidade:

Presidente do Comitê:
Nome: Alexandre Lozano Sanchez
Cargo: Diretor de Operações

Coordenadores do PAS – Programa Afitemaq Sustentável:Coordenadores do PAS – Programa Afitemaq Sustentável:
Nome: Celina Hiromi Kawasaki
Cargo: Supervisora Administrativa
Contato: celina.kawasaki@afitemaq.com.br

Nome: Fabio Borges Ghion
Cargo: Gerente Financeiro- TI
Contato: fabio.ghion@afitemaq.com.br

Multiplicadores:
Nome: Cristina Velis Avjevic F. Monteiro
Cargo: Analista de R.H. Sênior
Contato: cristina.monteiro@afitemaq.com.br

Nome: Elvis de Barros
Cargo: Supervisor de Compras Pleno
Contato: elvis.barros@afitemaq.com.br

Nome: Leandro Francelino da Silva
Cargo: Encarregado de Manutenção Pleno
Contato: leandro.silva@afitemaq.com.br

Nome: Mariana Santos Sanchez
Cargo: Assistente de Marketing
Contato: mariana.sanchez@afitemaq.com.br
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Este comitê foi formalmente constituído e possui agenda e encontros regulares, além de
trabalhar com ferramentas da Qualidade como, por exemplo, Indicadores e Planos de Ação,
sendo estes focados no resultado do Radar aplicado no programa.

Para tornar público nosso compromisso com a busca pelo desenvolvimento sustentável, a
Diretoria e os membros do Comitê assinaram uma carta de compromisso, disponível no site de
nossa empresa.
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Para trabalharmos os conceitos junto aos nossos colaboradores, de todos os níveis hierárquicos
e em todas as nossas Unidades de Negócios, demos início em Outubro de 2010 ao Ciclo de
Palestras do PAS, cujo objetivo é levar o conceito de sustentabilidade à todos e conscientizá-los
sobre a parcela de responsabilidade e participação de cada um no PAS.

Através do Programa Parcerias pudemos compreender a importância em
se formalizar e divulgar nossa Missão, Visão e Valores. Com as
orientações e apoio das consultoras do Programa transcrevemos de forma
clara e objetiva, divulgando para nossos stakeholders através de mailing e
em nosso site, bem como distribuímos em nossas Unidades de Negócios
de formato de banners.
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Ainda sob orientação das consultoras do PPS, escrevemos e divulgamos
nosso Código de Ética e Conduta, na busca do aperfeiçoamento dos
relacionamentos internos e externos de todos os integrantes da
Afitemaq, definindo o modo como a empresa e seus colaboradores agem
em relação aos negócios e aos seus stakeholders, além de conferir
coerência e convergência às políticas, normas e procedimentos internos.
Constituímos também um Comitê de Ética com canal de comunicação
próprio para recebimento de denúncias.

Zé  Segurança

Inspirados pelo PPS, desenvolvemos o Manual de
Integração do Funcionário, que conta a história da
Afitemaq, sua organização e negócios, valores
empresariais e os direitos e deveres de nossos
colaboradores. Além disso, criamos o Zé Segurança,
com o objetivo de incentivar a responsabilidade de
todos para as questões de saúde e segurança do
trabalho, principalmente no uso e conservação dos
EPIs.

Para massificarmos os conceitos de forma constante e criativa, criamos alguns canais de
comunicação:comunicação:

comunicacao@afitemaq.com.br

O Afitemaq News é um informativo bimestral criado para
massificação dos conceitos de sustentabilidade de forma
constante e criativa, de forma a levar informações atualizadas
sobre as ações do PAS e da Afitemaq, práticas de outras
empresas como modelo, bem como incentivar a discussão e
participação de todos neste projeto, pois este jornal é
desenvolvido de forma colaborativa.

Pensando no impacto ambiental, reduzimos a impressão do
Afitemaq News e passamos a disponibilizar as edições em nosso
site, fazendo a divulgação por meio de mailing. Cientes de que
boa parte de nossos colaboradores operacionais não têm acesso
à internet, providenciamos o envio do jornal impresso para
atender este público, com a redução de impressão e utilização
de papel reciclado.

Distribuímos para todas as nossas Unidades de Negócios as
Caixinhas de Sugestões, nas quais são recolhidas semanalmente
e enviadas ao Departamento de Comunicação, que faz a triagem
e redirecionamento aos departamentos competentes e,
posteriormente, publica o feed back no Afitemaq News. Também
foi disponibilizado email específico para este canal de
comunicação.
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Para trabalharmos a conscientização para o consumo responsável e a
geração de resíduos, lançamos a Campanha 3R. Desta forma,
pudemos levar aos nossos colaboradores a ideia de responsabilidade
individual, os impactos sobre os pilares econômico, social e ambiental
e a aplicação destes conceitos para suas vidas pessoais, estendendo-se
para seus lares.

Em 2012 a Afitemaq firmou parceria com a ONG GOAS, instituição
filantrópica e sem fins lucrativos fundada em 1998 e localizada na
cidade de Osasco (SP). Esta ONG assiste dependentes químicos com
o objetivo de recuperá-los e reintroduzi-los na sociedade. Realiza,
também, trabalhos sociais junto à comunidade local (favela do
Socó). O GOAS recebe em doação os resíduos recicláveis de
empresas e condomínios, utilizando-os como fonte de recursos
financeiros e no tratamento dos internos, que ganham capacitação
profissional ao aprenderem a trabalhar com recicláveis.

A comunidade local também realiza a captação deste tipo de
material e entrega à ONG, que, em troca doa-lhes uma peça de
roupa, sapatos e brinquedos. As famílias da favela do Socó são
cadastradas junto à ONG e ao entregarem garrafas pets, acumulamcadastradas junto à ONG e ao entregarem garrafas pets, acumulam
pontuação e ao atingir os pontos pré-determinados, ganham leite,
cesta básica e direito ao sopão distribuído diariamente na ONG.
Desta forma trabalham não apenas as questões sociais, mas
também ambientais, ao retirarem do meio os materiais recicláveis
que não receberiam tratamento adequado.

Firmamos parceria também com a ONG Oxigênio, organização civil de interesse público sem fins
lucrativos fundada em 1988 e localizada na cidade de Guarulhos (SP), para a qual destinamos
nosso lixo eletrônico. Além de recondicionar computadores, o Centro de Recondicionamento de
Computadores da Oxigênio oferece qualificação em manutenção de microcomputadores e em
instalação e configuração de software livre a 80 jovens oriundos da comunidade.
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Desenvolvemos ao longo de nossa participação no PPS as seguintes Campanhas Sociais:

Araucária (PR) Carapicuíba (SP) Cabo de Santo Agostinho (PE)

Ipatinga (MG) Macaé (RJ) Canoas (RS)
15



O Programa Parcerias Para a Sustentabilidade contribuiu na melhoria de nosso
ambiente organizacional, a partir da nova abordagem sustentável do negócio e da
gestão, trazendo cultura, equilíbrio econômico e visão sistêmica, algo que
seguramente resulta em benefícios não só na relação Afitemaq e Camargo Corrêa, mas
com toda nossa cadeia econômica, garantindo, assim, perenidade ao nosso negócio.

Entendemos que nosso principal desafio é manter uma consciência constante e
aprimorada da visão sustentável do negócio e isso envolve pessoas e seus ambientes
profissionais e sociais.

A sustentabilidade é um tema que não se esgota, assim como a capacidade de
aprendermos e ensinarmos.

Temos metas que passam pelo equilíbrio econômico da empresa, uma política de
relação com nossos colaboradores e com a sociedade compatível com a declaração
dos Direitos Humanos da ONU, e no campo ambiental, alem de nosso restrito
enquadramento nos aspectos legais. Queremos agregar às políticas da empresa as
famílias de nossos colaboradores, criando um programa onde nossa força de trabalho
seja envolvida na questão da reciclagem, potencializando nosso poder de mobilização
e de coleta e destinação correta dos resíduos recicláveis.

A visão estratégica que temos da sustentabilidade e, em si, os grandes desafios que
temos pela frente são, além de tornar a questão perene em nossa cultura, também

Relevância da Sustentabilidade e Visão Estratégica

temos pela frente são, além de tornar a questão perene em nossa cultura, também
introduzi-la intrinsecamente em nosso negócio. Mas fazer da sustentabilidade algo
presente em nosso negócio é algo realmente desafiador.

Pretendemos fazê-lo nos inserindo em cadeias sustentáveis, como energia renovável
por exemplo. O primeiro passo foi dado em 2011, quando participamos da
Conferência e Exposição Brazil Windpower, maior iniciativa mundial do segmento
dedicada ao desenvolvimento de negócios e projetos de produção de energia eólica no
Brasil e na América Latina.
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Outro ponto muito importante que o Programa Parcerias para Sustentabilidade nos
proporcionou foi criação de indicadores de desempenho.

Os indicadores de desempenho nos permite medir e acompanhar os resultados de
cada pilar da sustentabilidade, além de também ajudar a engajar nossos colaboradores
nesta missão em busca da melhoria continua na utilização dos recursos.

A seguir apresentamos nossos principais indicadores de desempenho para cada pilar
da sustentabilidade:

Indicadores de desempenho

Indicadores de desempenho do Pilar Econômico

AGING DE CONTAS A RECEBER:

AGING Até 30 dias
Entre 30 e 60 

dias

Entre 60 e 90 

dias

Entre 90 e 120 

dias

Acima de 120 

dias
Total Geral

% Inad. Sobre Fat. 6,34% 4,26% 0,62% 0,69% 0,69% 1,15%

RECEBIMENTO Vs FATURAMENTO:RECEBIMENTO Vs FATURAMENTO:

Obs.: Faturamento por competência, ou seja, leva em consideração a data de emissão e não de vencimento
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Indicadores de desempenho do Pilar Econômico

EVOLUÇÃO FATURAMENTO Vs CRESCIMENTO DO PIB:

INDICADOR DE LIQUIDEZ DE FLUXO DE CAIXA:
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Indicadores de desempenho do Pilar Econômico

INDICADORES FINANCEIROS – RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS GASTOS COM AS RECEITAS:
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Indicadores de desempenho do Pilar Econômico

PAINEL DE INDICADORES FINANCEIROS DE TESOURARIA:

nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12

Contas A Pagar - Vencimentos

Média de Dias para Pagar (Venc.) 74 80 77 80 74

Vecimento em Qtde Títulos 880 887 723 749 784

Contas A Pagar - Pagos (Baixas)

Média de Dias para Pagar (Pago) 93 96 82 83 78

Pagos em Qtde Total Títulos (Baixa) 795 864 719 886 882

Pagos em Qtde Media Dia Títulos (Baixa) 27 28 24 31 28

Contas A Pagar - Comparativos

% Pagos Em Dia Vs Total Pagos 48,68% 48,96% 51,02% 51,47% 70,80%

% Pagos Vencidos Vs Total Pagos 51,32% 51,04% 48,98% 48,53% 29,20%

      2011 ou anterior 51,32% 51,04% 37,61% 14,77% 13,33%

      Jan/12 11,37% 11,15% 3,65%

      Fev/12 22,61% 7,46%

      Mar/12 4,76%

      Abr/12

Contas A Receber

Qtde Títulos Vencimento 154 161 123 146 135

Qtde Títulos Recebimento 129 130 123 118 124

Média de Dias para Receber (Venc.) 29 29 29 28 28

Média de Dias para Receber (Recebido) 31 33 37 30 32

Contas A Receber - Comparativos

% Recebimentos Vs Vencimentos 79,20% 81,22% 141,55% 91,54% 78,81%

      % Receb. Mês Vs Vencimentos 67,03% 65,88% 94,10% 90,53% 74,07%

      % Receb. Antecipado Vs Vencimentos 0,03% 0,31% 1,48% 0,01% 0,05%

      % Receb. Aging Vs Vencimentos 12,15% 15,03% 45,97% 1,00% 4,69%

% Vencimentos Faturados Mesmo Periodo 11,94% 32,11% 22,93% 22,67% 41,46%

% Vencimentos Faturados Periodo Anterior 88,06% 67,89% 77,07% 77,33% 58,54%

Fluxo Caixa - Comparativos CR Vs CP

Dias para Pagar - Dias Para Receber (Venc) 45 51 48 52 46

Dias para Pagar - Dias Para Receber (Baixa) 62 63 45 53 46
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Indicadores de desempenho do Pilar Social

Filial jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12

Matriz 1 6 2 6 2 1 2 1 0 1 0 2 2 3 1

Pernambuco 5 3 4 5 2 6 3 4 3 13 2 2 10 9 2

Macae 1 0 0 0 0 0 1 1 3 10 11 5 18 8 13

Filial jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12

Matriz 4 5 1 7 1 4 2 1 0 4 4 2 0 6 0

Pernambuco 1 2 0 1 2 1 1 0 2 7 2 0 2 8 8

Macae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 3 9

Filial jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12

Matriz 86 87 88 87 88 86 86 86 86 72 68 67 67 64 65

Pernambuco 19 20 24 28 28 32 33 37 38 49 50 52 61 62 56

Macae 9 9 9 9 9 9 10 11 14 30 39 39 56 63 67

Filial jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12

Matriz 2,91% 6,32% 1,70% 7,47% 1,70% 2,91% 2,33% 1,16% 0,00% 3,47% 2,94% 2,99% 1,49% 7,03% 0,77%

Pernambuco 15,79% 12,50% 8,33% 10,71% 7,14% 10,94% 6,06% 5,41% 6,58% 20,41% 4,00% 1,92% 9,84% 13,71% 8,93%

Macae 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 4,55% 10,71% 18,33% 17,95% 8,97% 17,86% 8,73% 16,42%

Admitidos

Demitidos

Efetivo

Turnover

15,00%

20,00%

25,00%

Matriz

PAINEL DE INDICADORES D0 DEPARTAMENTO PESSOAL:

0,00%

5,00%

10,00%

jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12

Pernambuco

Macae

jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12

Fil ial

Horas 

Trabalhadas

Horas 

Trabalhadas

Horas 

Trabalhadas

Horas 

Trabalhadas

Horas 

Trabalhadas

Horas 

Trabalhadas

Horas 

Trabalhadas

Horas 

Trabalhadas

Horas 

Trabalhadas

Horas 

Trabalhadas

Horas 

Trabalhadas

Horas 

Trabalhadas

Horas 

Trabalhadas

Horas 

Trabalhadas

Horas 

Trabalhadas

Matriz 19.800 20.240 19.580 20.680 19.580 19.580 19.360 19.140 18.920 16.720 15.840 15.400 14960 15400 14300

Pernambuco 4.400 4.840 5.280 6.380 6.600 7.260 7.480 8.140 8.800 12.100 11.220 11.440 13860 15400 14080

Macae 2.200 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 2.200 2.420 3.300 6.820 9.020 9.240 12760 14520 16280

jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12

Matriz 1,32% 0,75% 0,20% 0,12% 0,04% 0,00% 0,00% 0,13% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,47% 0,00%

Pernambuco 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,11% 0,20% 0,18% 0,00% 0,00% 0,35% 0,46% 1,03% 0,00%

Macae 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,40% 0,52% 0,44% 0,71% 0,00%

Absenteismo

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12

Absenteismo

Matriz

Pernambuco

Macae
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Indicadores de desempenho do Pilar Social

INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL:
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Indicadores de desempenho do Pilar Social

INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL:
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Indicadores de desempenho do Pilar Ambiental

INDICADORES DE CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS:
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Indicadores de desempenho do Pilar Ambiental

INDICADORES DE CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO :

Abertura por Tipo de Peça
Peças Recuparadas 

(em R$)

Peças Não Recuparadas 

(em R$)

Peças Elétricas R$ 32.813,43 R$ 29.783,52

Peças Hidraulicas R$ 18.863,04 R$ 3.203,20

Peças Micelânias R$ 5.754,02 R$ 178,25

TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS - 2011
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No curto prazo nossas metas são:

� aprimoramento do projeto 3R;
� melhorias na relação entre empresa e colaboradores através de uma política de RH
que promova a integração de nossa força de trabalho, dispersa geograficamente, nas
políticas sustentáveis e corporativas de forma geral;
� evolução do modelo de gestão financeira implantado (OBZ).

No médio prazo:

� desenvolvimento de uma política ambiental que envolva não só nosso publico interno
como também suas famílias e parceiros econômicos;
� aperfeiçoamento da política de RH, buscando parcerias com agentes externos que
possam prover de benefícios nossos colaboradores, a exemplo de bancos (empréstimos
consignados com taxas mais acessíveis), planos de saúde e odontológicos, atividades de
lazer e cultura para suas famílias e aconselhamento jurídico;
� consolidação da gestão econômica de toda nossa cadeia a partir dos princípios do
programa OBZ –PAS (Orçamento Base Zero em conjunto com Programa Afitemaq
Sustentável).

No longo prazo:

Nossas Metas

� consolidação da política ambiental com certificação ISO;
� consolidação de nossa política de RH consonante com a Declaração dos Direitos
Humanos da ONU e sua certificação;
� inserção como fornecedores de produtos e serviços na cadeia de negócios
sustentáveis como energia renováveis.
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