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Produção de enxofre pela
ArcelorMittal pode ser de
até 36 toneladas por ano

SISTEMA CLAUS

Tecnologia alemã
custou US$ 27,3 mi

A siderúrgica trouxe da Alemanha
o Sistema Claus, comprado da
empresa UHDE para captar a
fumaça da chaminé 1 da segunda
coqueria de Tubarão. É a primeira
instalação da tecnologia na
América Latina. Investiram-se
US$ 27,28 milhões no projeto.

Divulgação Divulgação

Estrutura horizontal,
sonho ou realidade?
Hierarquia faz parte do mundo corporativo e a falta dela
afeta diretamente a rotina de trabalho. Porém, muitas
empresas têm apostado em um novo formato de recursos
humanos, diferente do convencional, que segue um or-
ganograma vertical. Ao contrário deste, baseado em uma
hierarquia larga, com vários diretores, gerentes e subge-
rentes, a estrutura horizontal busca simplificar as rela-
ções internas, diminuindo as barreiras entre a alta dire-
ção e o restante da equipe. A grande dúvida que paira en-
tre os gestores é se realmente as empresas estão prepara-
das para este novo modelo, que garante mais liberdade
aos colaboradores. Um dos principais diferenciais de
uma empresa horizontal é o fato de as relações hierárqui-
cas serem mais amenas: o cargo mais baixo na hierarquia
não está numa posição abaixo dos outros (o que pode ser
avaliado como menos importante), mas ao lado dos de-
mais. Essa eliminação de camadas intermediárias de ge-
rência aproxima o principal executivo dos subordinados.

Além disso, várias pessoas passam a responder para
um único representante — normalmente o presidente. A
estrutura horizontal mescla a centralização e a descen-
tralização de suas operações, pois as decisões deixam de
vir de cima e passam a ser delegadas. Por um lado há o

diretor executivo co-
nectado diretamente
com os níveis mais bai-
xos na organização, em
uma forma de centrali-
zação; por outro, a au-
toridade para tomada
de decisões está sendo
delegada para os níveis
mais baixos, descentra-
lizando. O trabalho em
uma empresa com re-
cursos humanos hori-
zontais é um desafio
diário, pois o perfil do
profissional indicado
para atuar nessas com-
panhias precisa acumu-

lar características de líder e gerente, ter foco, clareza e
entender que o negócio tem que gerar resultado sempre.
Paralelamente, a estrutura tem que ser leve e deve dar
feedback aos colaboradores em tempo real.

Não existe estrutura melhor ou pior. Tudo depende do
perfil da empresa e, principalmente, dos seus executi-
vos, do quanto eles estão maduros para lidar com a aber-
tura dada aos funcionários para a troca de ideias e contri-
buições. Em uma empresa horizontal, todos são líderes e
se sentem à vontade para expor suas vontades e projetos.
Antes de optar por esta forma de trabalho, a companhia
precisa ser minuciosamente analisada quanto ao seu ne-
gócio, perfil de produto, público, etc. A tendência é que,
naturalmente, as empresas com recursos humanos mais
avançados se tornem horizontais, pois essa forma de tra-
balho encurta as distâncias, reduz as operações burocrá-
ticas e aumenta a velocidade das informações e tomada
de decisões. Quanto maior o nível hierárquico dentro de
uma empresa, mais lentamente as decisões são tomadas
e as situações resolvidas, pois sempre precisam passar
por consultas e avaliação de vários executivos que têm
suas agendas cheias de compromissos.

O organograma horizontal para as empresas, portan-
to, está entre as principais tendências do mundo corpo-
rativo. Sua estrutura se destaca porque toda sua organi-
zação se dá em torno dos processos e do gerenciamento
dos projetos em equipe, gerando recompensa e estímulo.
Essa forma de trabalho proporciona mais satisfação dos
envolvidos e todos podem contribuir diretamente para o
crescimento da companhia onde atuam. ■

MARCOS PEREZ
Presidente da Digisystem

Tudo depende do
quanto o executivo
está maduro
para lidar com
a abertura para
troca de ideias
com funcionários.
Em uma empresa
horizontal,
todos são líderes

tes ante a demanda por ali-
mentos. A tonelada saltou da
média de US$ 60 para mais de
US$ 400. O custo total da im-
portação brasileira pulou, en-
tão, de US$ 214 milhões para
US$ 1,1 bilhão no período.

Projetos em fosfatados de
empresas como Vale e Verde
Fertilizantes devem imprimir
novo ritmo de crescimento na
compra externa. “Se todos os
projetos entrarem em operação,
as importações de enxofre de-
vem aumentar”, avalia Fonseca.

Segundo o geólogo, existem
poucas reservas minerais de en-
xofre no mundo. O que faz a
maior parte da produção ser
subproduto do refino de petró-
leo e gás. Isso tornou a Petrobras
na maior fornecedora brasileira.

A metalurgia europeia e a
americana também produzem
como subproduto do aço, cobre,
zinco, entre outros metais. Elas
recuperam o enxofre como con-
dicionante para atender legisla-
ções ambientais. Esta é a visão
que a ArcelorMittal está trazendo
com o Claus. A empresa decidiu
investir no sistema como contra-
partida na obtenção de licenças
para ampliar a capacidade de Tu-
barão, em 2004, quando elevou a
produção em 2,5 milhões de to-
neladas com US$ 1,8 bilhão.

O Claus começou a funcionar
em fevereiro na primeira coque-
ria de Tubarão, inaugurada em
1983. A segunda coqueria ga-
nhou um método de filtragem de
poluentes em 2007, quando a
expansão foi concluída. ■

Reator capta fumaça
para fazer enxofre

O Sistema Claus consiste numa
pequena usina dentro da
siderúrgica de Tubarão. A usina
é capacitada por um reator que
recebe todo o dióxido de enxofre
e gases de amônia captados por
uma tubulação específica para
reprocessá-lo em estado sólido.
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Cada tonelada de aço
gera 2,5 kg de gás

Com capacidade instalada para
produzir 7 milhões de toneladas
de aço por ano, Tubarão calcula
uma cogeração de 2,51 quilos de
gases poluentes a cada tonelada
de aço que é produzida a partir
da transformação do minério
de ferro nos altos-fornos.
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Redução de poluentes
na usina é de 25%

A implantação do Sistema Claus
reduz em 25% a emissão de
gases poluentes no complexo
siderúrgico da ArcelorMittal.
A redução de dióxido de enxofre
será de 65% na segunda coqueria
da unidade capixaba da siderúrgica.
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O déficit comercial
do Brasil em enxofre
atingiu US$ 1 bilhão
em 2008. O país
precisa importar
o insumo usado em
celulose, cosméticos,
fertilizantes e até pneus.
No ano passado, foi
importado 1,9 milhão
de toneladas
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