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Ganha a empresa, 

Sustentabilidade pressupõe integração: 

integração de idéias, metas, de estraté-

gias e de atuação. E é desta forma que 

a Amaneo Brasil tem alcançado signi f icat i -

vos resultados nas três áreas que envolvem 

uma empresa sustentável: econômica, social 

e ambiental. Há uma década, a empresa deu 

início às primeiras ações voltadas à sustenta-

biiidade, que se configuraram como um proje-

to vencedor e sem volta. No Brasil, a empre-

sa teve como exemplo as políticas e práticas 

sustentáveis desenvolvidas pela matriz, que 

teve origem suíça. 

Os resultados alcançados com as diversas 

iniciativas praticadas ao longo deste período 

comprovam não apenas que a sustentabiiidade 

é viável como demonstra que é mensurável. Na 

década, a Amaneo Brasil registrou uma eco-

nomia de US$ 40 milhões a partir de ações 

ecoeficientes (eco de economia e de ecologia). 

De acordo com a diretora Industrial da 

companhia, Regina Zimmermann, o grande 

desafio, nesta questão, é desenvolver pro-

gramas sociais e ambientais, que tragam re-

flexos econômicos e que estejam al inhados 

ao negócio. "A sustentabii idade não pode ser 

tratada de forma isolada em qualquer uma 





efeitos negativos ao ambiente, mas visando 

oferecer benefícios à sociedade e obter me-

lhoria econômica. Para isso, há muitas alter-

nativas a seguir. 

Na Amaneo, a fórmula focou treinamento, 

capacitação e acesso ao crédito, combinan-

do ainda educação, cultura e inclusão social. 

Internamente, buscou-se o engajamento de 

todos os colaboradores, a otimização de pro-

cessos, a manutenção de empregos, da efici-

ência e a economia de recursos. "Procuramos, 

no dia a dia, fazer mais com menos e agregar 

valor à cadeia produtiva", afirma Regina. E 

foi essa consciência que permit iu à empresa, 

inclusive, passar pelos momentos de crise 

econômica de forma mais tranquila, transfor-

mando crise em 

oportunidade. 

Para a pres i -

dente da Amaneo Bra-

si l , Marise Barroso, atuar 

com os pr incípios da susten-

tabil idade permite que a empresa 

tenha uma gestão mais eficiente. "As 

empresas sustentáveis possuem um dife-

rencial compet i t ivo, pois já têm isto em seu 

DNA," afirma. Para ela, a gestão de susten-

tabi l idade deve permear o cot idiano da em-

presa e gerar oportunidades todos os dias, 

não só a longo prazo, com indicadores que 

medem constantemente o desempenho eco-

nômico, social e ambiental . 

"O grande desafio é criar tal cul tura den-

tro da organização, mantendo esses princí-

p ios o tempo Inteiro v ivos dentro dela. Se 

você não tem a l iderança abso lu tamente 

convenc ida e com valores tota lmente a l i -

nhados com isso, d i f ic i lmente você terá uma 

gestão de sustentabi l idade na sua empresa," 

avalia Marise. 

A Amaneo tem o tema sustentabi l idade 

em todas as áreas da empresa. "O desenvol-

vimento dos programas é feito internamen-

te. Todas as diretorias estão integradas no 

tema e buscam, nas deficiências e fortalezas, 

identif icar as oportunidades", conta Regina. 

Nos dez anos em que a Amaneo atua 

em favor da sustentabi l idade, a companhia 

vol tou-se aos processos produt ivos com o 

intuito de identif icar os impactos ambientais 

causados por sua operação. A partir disso, 

foram estabelecidos os chamados indicado-

res ecoeficientes, relativos, principalmente, à 

redução dos recursos naturais. Um exemplo 

bastante s igni f icat ivo desta ferramenta pode 

ser observado no consumo de água regis-

t rado nas fábr icas. "Percebemos um alto 

consumo de água na fabricação dos tubos e 

começamos a tomar iniciat ivas para reduzi-

lo. Com a mudança da tecnologia de resfria-

mento para circuito-fechado, a água uti l izada 

na produção passou de 1.070 l i tros por to -

nelada de tubos para 230 l i t ros/ t" , ressalta 

a diretora Industr ial. 

Os ganhos não pararam por aí. Em 2005, 

a Amaneo constru iu uma nova fábrica, em 

Suape (PE), com conce i to de ecodes ign, 

o que permi t iu d im inu i r o consumo ainda 

mais, chegando a 30 l i t ros/t . Há unidades-

com consumo de 60l i t ros/ t e em processo 

contínuo de melhor ia de desempenho. Está 

em fase de projeto um sistema de captação 

de água da chuva, que permit i rá uma redu-

ção signi f icat iva da retirada de água de fon-

tes subterrâneas e de abastecimento públ ico. 

Outros indicadores demonstram os ga-

nhos da companhia. As unidades fabris da 

Amaneo contam, também, c o m t raba lhos 

que v isam a redução do consumo de energia 
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elétrica, do desperdício, da geração de refu-

go e de sobrepeso. O consumo de materiais 

usados provenientes de reciclagem aumen-

tou 1 3 % e a reciclagem dos resíduos gera-

dos pela empresa ultrapassa os 75%. Todas 

as suas plantas possuem tr ipla certif icação: 

ISO 9001 - Gestão Qualidade -; ISO 14001 

- Gestão Ambiental - e OHSAS18001 - Ges-

tão Saúde e Segurança. "Esta é uma jornada 

desde 1996. O sistema de gestão nos d isc i -

pl ina e nos ajuda a definir os desafios. Hou-

ve invest imento, mas também houve retorno 

desse invest imento", diz. 

De fato focada na sustentabi l idade, a 

Amanco destaca-se como um dos membros 

fundadores do Green Bui ld ing Counci l Bra-

si l e tem entre suas conquistas os prêmios 

Fritz Mul ler - Categoria Gestão Ambiental , 

promovido pela Fundação do Meio Ambiente 

de Santa Catarina, e o Fiesp/CNI - Catego-

ria Desenvolvimento Sustentável, concedido 

pela Confederação Nacional das Indústrias. 

A diretora Industr ial acredita que este 

trabalho tem sido reconhecido por clientes 

e consumidores. "A Amanco tem se torna-

do uma referência em sustentabi l idade e os 

consumidores f inais já começam a tomar 

decisões em função do meio ambiente, em-

bora este processo ainda esteja no início", 

avalia a executiva. 

GANHOS ECONOMICOS 
A sustentabil idade exige das empresas 

a constante melhoria de seus processos e o 

envolvimento de todos os setores e dos cola-

boradores no mesmo objetivo. As áreas fabris 

são, em geral, onde os efeitos mais ocorrem. 

No ano passado, a Amaneo adotou a metodo-

logia Kaizen em seu programa de Excelência 

em Prática, registrando ganhos em produti-

vidade, custo e tempo. Como resultado, fo-

ram tiradas mais 415 toneladas de produtos 

ao mês com os mesmos equipamentos. Fo-

ram identificados deslocamentos de pessoas 

desnecessários, realizou-se remanejamentos 

produt ivos, com ganhos de produt iv idade, 

d iminu ição do tráfego de caminhões e de 

emissão de CO2. 

Detectou-se, ainda, o aumento de 4 8 % 

nas taxas de produção de tubos de 100mm, 

redução de 7 1 % no tempo de deslocamento 

de colaboradores, o que gerou mais de 237 

horas de produção/máquina - 2 0 % a mais. O 

tempo de atendimento ao cliente caiu 41%. 

Todos se beneficiaram com isso. 

Os fornecedores da empresa também 

são submet idos a um s is tema de aval ia-

ção, de forma a se construi r uma relação de 

longo prazo, com base na sustentabi l idade. 

Trata-se do programa de Desenvolvimento 

de Cadeias Produtivas, em parceria com o 

Instituto Euvaldo Lpdi, Fiesc e Senai, para 

oferecer capacitação às equipes dos forne-

cedores na f i losof ia de gestão japonesa Lean 

Manufactur ing. Com duração de 18 meses e 

200 horas/aula, o programa reúne conteúdos 

como Qualidade, Inovação, Responsabi l ida-

de Socioambiental e Produção. 

As transportadoras que prestam serviços 

para a empresa também passam por sistemas 

de qualidade desenvolvidos pela Amaneo - o 

SQT -, que avaliam critérios como cumpr i -

mento de prazo de entrega, reclamações re-

lacionadas ao transporte, planejamento e pro-

dutividade, inspeção de veículos e retorno de 

informação. No total, a pontuação deve chegar 

a 100. Se a empresa não alcançar 75 pontos, 

deixa de trabalhar para a Amaneo. 

Um dos desafios da empresa para este 

ano é a inclusão em todos os contratos da 

empresa com terceiros de uma cláusula so-

bre a não permissão de t rabalho infant i l . 

No ano passado, 3 8 % dos cont ra tos f i r -

mados contam com cláusula específica so-

bre o tema. 

Segundo Regina, a estratégia de negó-

cios da Amaneo é fundamentada nos pilares 

sustentabil idade, marca, inovação, serviços 

diferenciados e eficiência operacional. "A con-

quista da liderança será uma conseqüência de 

nossa estratégia. Continuaremos fortalecendo 

nossa marca junto ao consumidor, com so lu-

ções Inovadoras, melhorando os Indicadores 



de ecoeficiencia e formando profissionais da 

construção", afirma Regina. 

As marcas da sustentabil idade ao longo 

desses dez anos podem ser traduzidas, ainda, 

em outros números da empresa. A Amanco in-

vestirá, em 2010, R$ 200 milhões em diver-

sas frentes, como aumento de 2 0 % da capa-

cidade produtiva, desenvolvimento de novos 

produtos, comunicação em mídia e ponto de 

venda, e capacitação. Em 2009, o total foi de 

cerca de R$ 150 milhões. No ano passado, as 

vendas da Amanco cresceram 4% em com-

paração a 2008, totalizando R$ 658 milhões, 

que representa 3 0 % do negócio da Amaneo 

na América Latina. 

Esse conceito permeia todo o desenvol-

v imento de produtos, com foco em tecnolo-

gia e inovação. Um destes itens é o Novafor-

te, tubo de esgoto para área de infraestrutura, 

que uti l iza menos recursos naturais em sua 

fabricação, menos energia, é mais leve e to -

talmente reciclável, além de oferecer maior 

resistência mecânica. Destaca-se, também, 

o Biax, tudo bior ientado para água, na área 

de infraestrutura, que, além dos atr ibutos 

acima, oferece resistência radial e axial, e 

que podem concorrer com produtos de ou-

tros materiais. 

Segundo a diretora Industr ial da Aman-

eo, a empresa busca levar o conceito am-

biental ao produto. Essa preocupação exis-

te tanto no desenvolv imento de novos itens, 

como na melhor ia dos que já estão em linha, 

a exemplo das Ecocaixas de descarga, que 

estão disponíveis, agora, com seis l i tros e 

com menos componentes. Ela cita, ainda, 

o Adesivo Plástico para tubos e Conexões, 

que possui o Selo Sustentax para Produtos 

Sustentáveis, e a l inha Silentiun, que permite 

maior conforto acústico. 

CONSCIENTIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA 
A integração entre o objeto do negócio e 

as ações realizadas pela empresa é um pon-

to importante para o sucesso. Na Amaneo, 

este aspecto pode ser observado nos projetos 

sociais desenvolvidos pela companhia. Uma 

parceria com o Senai (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industr ial), fechada em 2007, 

tem permit ido a realização de treinamentos 

voltados a Instaladores hidrául icos. 

A Amaneo é uma das f i l iadas ao Dou-

tores da Const rução, uma p la ta forma de 

negóc ios que reúne indús t r ias de d iver -

sos segmentos, para o desenvolv imento de 

treinamentos a prof issionais da construção 

civi l . "Parceria é um dos pontos chaves da 

sustentabi l idade", destaca Regina. Outro as-

pecto Importante quando se fala em empresa 

sustentável é o impacto da produção indus-

trial nas comunidades onde estão inseridas. 

Muitas vezes considerada delicada, a relação 

entre empresa e moradores dos bairros pode 

ser benéfica para todos. 

Prova d isso é que a Amaneo, desde 

2003, mantém um trabalho de consul ta e 

gerenciamento de impactos socioambientais 

onde se localizam suas fábricas. A p rox im i -

dade entre representantes das comunidades 

e da companhia tem possib i l i tado so luc io -

nar problemas que podem prejudicar o dia 

a dia das pessoas. Essa conduta levou, no 

ano passado, à ampliação da área destinada 

a caminhões e caminhonei ros em Sumaré, 

reduzindo o f luxo nas ruas, e a Instalação 

de isolamento acúst ico na unidade de Jo in -

vi l le (SC). 

A comun idade é, per iod icamente, in -

formada sobre as medidas da empresa no 

sent ido de melhorar o melo ambiente e o 

desenvolv imento do em torno. As comun i -

dades são consul tadas sobre a atuação da 

Amaneo em diversas áreas, o que gera um 

plano de ação e, nos casos em que as me-

didas necessárias para a solução de um p r o - , 

b lema não passam pela empresa, ela serve 

como ponte entre a população e os órgãos 

responsáveis. 

• "A população está cada vez mais escla-

recida, é um processo em cadeia", comen-

ta Regina. 

Um dos projetos nesta direção é o Fabri-

cando Arte. O programa tem como objet ivo 

promover a Inclusão social por meio da arte 

e educação e é realizado com as secretarias 

munic ipa is de educação de Jo inv i l le , Cabo 

de Santo Agost inho (PE), Sumaré e São Pau-

lo (SP). Até o f inal do ano, 400 crianças e 

adolescente, em situação de risco social e 

alunos de escolas públ icas poderão part ic i -

par de aulas de pintura, histór ia da arte e te-

mas como ética, cidadania, desenvolvimento 

sustentável e aproveitamento dos recursos 

naturais. A temática pr incipal do projeto é 

"Água: presente e futuro". 



Assumir um novo posic ionamento - vo l -

tado à sustentabil idade - exige das empresas 

uma nova postura na forma de administ rar e 

atuar, um trabalho de formação de uma nova 

consciência sobre conceitos e práticas que 

deve ser realizado também internamente. A 

valorização do funcionário, o estímulo ao seu 

crescimento dentro e fora da companhia tam-

bém remetem à sustentabi l idade. A Amanco 

dispõe de diversas polít icas de desenvolv i -

mento do colaborador, como bolsa de estu-

dos - 1 2 8 concedidas em 2009 - , avaliação 

de desempenho de todos os funcionár ios, 

capacitação - 49.583 horas de treinamento 

no ano passado -, desenvolvimento de l ide-

ranças - 2.320 horas. 

A empresa participa do programa Jovem 

Aprendiz, direcionado a jovens em situação 

de vulnerabil idade social, com 38 adolescen-

tes, e desenvolve um programa de inclusão 

de pessoas com deficiência. Uma ação que 

tem dado certo é o intercâmbio de func io -

nário entre áreas, em períodos em que uma 

delas esteja sobrecarregada. Isso oferece 

ganho de experiência ao colaborador e evita 

a contratação de terceiros. 

Regina explica que, além das medidas no 

âmbito profissional, a Amanco procura Incen-

tivar a adoção de práticas cotidianas de Sus-

tentabil idade, como coleta seletiva, ginástica 

laboral, sistema integrado de gestão, com pro-

cedimentos de saúde, segurança e meio am-

biente, incentivo ao voluntariado, promoção 

de palestras, concursos Internos, comunica-

ção integrada, entre outros. "É uma jornada e 

não acontece do dia para a noite", 'observa. 

No p rocesso de s u s t e n t a b i l i d a d e , a 

comunicação é um fator essencial para os 

bons resu l tados das in ic ia t i vas e para a 

consc ient ização de todos os envo lv idos , 

in terna e externamente. O uso da t rans-

parência e da clareza na t ransmissão das 

in formações referentes à empresa fez a d i -

ferença nos momento de d i f i cu ldade en-

f rentados em 2009, ass im como em todo o 

período em que a empresa busca ser cada 

vez mais sustentável. 

Simpl i f icar as informações é um desafio 

d iár io, mas fundamenta l para aprox imar os 

pro f iss iona is de todas as esferas. Reuniões 

per iódicas, comun icados internos, cartazes 

de acompanhamento de resul tados, revista 

interna e carta do presidente são os p r in -

c ipais meios de comunicação da Amaneo 

junto a seus colaboradores. 

A comunicação será, em 2010, uma fer-

ramenta mui to importante para reforçar os 

concei tos de segurança no trabalho. Depois 

de nove anos sem registrar acidentes com 

afastamento, no ano passado, este t ipo de 

ocorrência vo l tou a acontecer em três p lan-

tas da Amaneo, quatro ao todo. A unidade 

Jo inv i l l e Glór ia se mantém há do is anos 

sem acidentes. 

Para o públ ico externo, a empresa edita a 

Revista Aqua Vitae, na qual expõe soluções, 

propostas e fomenta o dialogo mult issetor ial 

sobre a problemát ica dos recursos hídricos. 

Com per iodic idade quadrimestral , a revista 

tem t i ragem de 18 mi l exemplares e c i rcula-

ção em 14 países da América Latina. Série 

fotográf ica Hydros, editada em l ivro, é outra 

forma da empresa despertar o interesse do 

públ ico para as questões ambientais. 

Text Box
Fonte: Revista Amanaco, São Paulo, ano 19, n. 209, p. 76-84, jul. 2010.




