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Compromisso com a Sustentabilidade

A Rudloff Industrial Ltda. completou 50 anos de atividade em 2010. Sua trajetória de 

sucesso é resultado de uma gestão comprometida não apenas com a qualidade de 

produtos e serviços, mas também com a qualidade do ambiente de trabalho. 

Iniciativas neste sentido que, no princípio eram fruto da aptidão e do bom senso dos 

gestores da empresa, têm evoluído nos últimos anos para uma maior consciência de 

Sustentabilidade e Responsabilidade Social Empresarial.

A Rudloff possui sistema de gestão da qualidade certificado pela ISO9001:2008 e 

trabalha dentro de elevados padrões de qualidade, obedecendo normas técnicas e 

as exigências do mercado globalizado. Em função do alto nível de qualidade em seus 

produtos e serviços, tem como clientes segmentos industriais exigentes e variados, 

entre os quais destacam-se auto-peças, eletro-eletrônica, indústria petrolífera e 

construções de grande porte, para as quais fornece componentes, equipamentos e 

serviços de concreto protendido. 

Além da usinagem, a Rudloff é fornecedora de produtos e serviços nas áreas de 

aparelhos de apoio metálicos, protensão de estruturas, movimentação de cargas 

pesadas, pontes estaiadas sistema VSL e emendas para barras de aço de construção 

civil. 

A preocupação da empresa em atingir excelência tecnológica, de serviços e produtos, 

respeitando o meio ambiente, o homem e a sociedade onde se insere lhe permite 

buscar uma atuação voltada para a sustentabilidade e a responsabilidade social 

empresarial. Com o objetivo de se desenvolver neste sentido, a Rudloff é associada 

do Instituto Ethos, afirmando o seu compromisso em adotar práticas sociais e 

responsáveis, contribuindo para a construção de um cenário mais promissor para 

todos. 

                                                       

                    Mônica Bernardo Toutin
Diretora de Sustentabilidade
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Um pouco da nossa história...

O Sistema Rudloff foi o primeiro processo genuinamente brasileiro de protensão de estruturas, 

desenvolvido pelo eng. José Ernesto Rudloff Manns, em época que o protendido começava a ser usado 

no Brasil, com poucas obras executadas, por tecnologia estrangeira. 

Dr. Rudloff, engenheiro civil e mecânico, graduado em 1943 na Universidad de Chile, em Santiago, 

iniciou sua atuação profissional naquele país, onde chegou a dirigir obras de grande porte, até resolver 

radicar-se no Brasil, em São Paulo, em 1952. Aqui, iniciou suas atividades com a construção de 

pontes, para uma empreiteira local. Não era especialista em concreto protendido, porém o primeiro 

contato, no Brasil, com esta técnica, entusiasmou-o de tal forma, que em outubro de 1953 resolveu 

começar a dedicar-se a ela, a qual parecia-lhe ter futuro promissor. Além disso, o assunto era muito 

ligado à engenharia mecânica, sua predileção. Usando-a como sua principal ferramenta para o 

desenvolvimento de seus equipamentos, aliada à sua criatividade e estudos aprofundados de toda a 

técnica envolvida no processo, Dr.Rudloff iniciou assim o desenvolvimento de elementos que 

chegariam a suas criações de grande sucesso na protensão de estruturas. 

Enquanto vários sistemas de protensão eram inventados, inclusive alguns no Brasil, e a grande 

maioria não passava da etapa inicial de realização da idéia, Dr. Rudloff investiu em uma série de 

experiências, para conseguir desenvolver equipamentos ideais ao processo. Iniciou-as em 1954, com 

a meta de uma unidade de ancoragem de pequena capacidade, com a possibilidade de aumentar seu 

número gradativamente, formando cabos mais possantes. No mesmo ano, concluiu, através das 

experiências, que a fixação de fios Ø5mm, os únicos existentes na época para obras de protensão, 

deveria ser feita por cunhas planas para ancorar 2 arames por vez, mais baratas e mais fáceis de 

estampar. O maior problema estava na peça que recebia o esforço da cunha: uma chapa metálica em 

forma de bainha, soldada dentro de uma pequena placa repartidora. O conjunto parecia tão simples 

que chegou a ser julgado, por um engenheiro consultado, como não sendo passível de patente. Porém, 

era resultado de muita pesquisa e muitos sacrifícios. A peça só ficou definitivamente consagrada 

quando se chegou à possibilidade de uma fixação superior à resistência última dos dois fios 

tracionados simultaneamente, possibilitando que a ruptura dos arames se desse antes do 

deslizamento dentro da cunha. O pedido de patente foi então deferido, e daí para a frente, tudo foi 

questão de aperfeiçoamento, até se atingir uma ancoragem competitiva com as estrangeiras 

existentes. 

A PRIMEIRA VIGA PROTENDIDA NO BRASIL

A primeira viga protendida por Rudloff, em caráter experimental, ocorreu em dezembro de 1954, nas 

instalações da empresa SITUBOS, subsidiária da BRASILIT, a qual vendia vigas pré-moldadas para 

pontilhão. Tratava-se de uma viga armada com um cabo de 18Ø5mm, na época protendida com um só 

macaco para 2 fios, cujo ensaio oficial foi aprovado pelo eng. Péricles Fusco, na época engenheiro do 

IPT de São Paulo. 

Demonstrada a validez do sistema, para aplicá-lo em obras e levar adiante o seu desenvolvimento, Dr. 

Rudloff necessitava da colaboração de alguém que concordasse em aplicá-lo. Com a abertura dos 

engs. Agenor Guerra Filho e Francisco Fernandes, da Construtora Mauá, a novidades tecnológicas, 

Rudloff foi favorecido com a primeira obra para aplicar o seu sistema de protensão do concreto. 

Começava assim a trajetória de sucesso e avanço tecnológico da Rudloff Industrial Ltda.
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Um pouco da nossa história...

Após imensurável contribuição à engenharia nacional, o eng. Rudloff faleceu em 2009. A Rudloff 

porém continua atuante, convivendo com os resultados obtidos pelo árduo trabalho de seu fundador e  

investindo na qualidade de seus produtos e processos sob a perspectiva da Sustentabilidade.

No currículo da Rudloff destacam-se mais de 2.000 obras de protensão, nas quais estão incluídas 

usinas hidrelétricas, pistas de aeroportos, edifícios comerciais e residenciais, obras de arte especiais, 

tanques e reservatórios. A Rudloff atualmente é fornecedora de produtos e serviços na áreas de  

protensão de estruturas, usinagem mecânica, emendas para barras de aço e aparelhos de apoio 

metálicos. Porém, como resultado de um desenvolvimento contínuo através dos anos, a empresa 

adquiriu conhecimento para disponibilizar a seus clientes mais do que os produtos padronizados em 

sua linha de produção. A empresa apresenta-se capacitada para oferecer soluções diferenciadas à 

engenharia, entre as quais destacam-se: 

? pontes executadas por segmentos empurrados; 

? estruturas estaiadas pelo sistema VSL; 

? recuperação e reforço de estruturas com protensão; 

? emendas para barras de aço CA-50;

? aparelhos de apoio metálicos;

? movimentação de cargas pesadas. 

Em cada área onde atua, a Rudloff tem a preocupação constante de oferecer aos clientes uma solução 

técnica e economicamente interessante, procurando ofertar à engenharia nacional e internacional 

produtos e serviços com qualidade e eficiência. 

Dr. José Rudloff Manns, junto a uma pilha de pórticos 
pré-moldados protendidos (São Paulo - Década de 60)
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Nosso negócio

CONCRETO PROTENDIDO

APARELHOS DE APOIO METÁLICOS

EMENDAS PARA BARRAS DE AÇO
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Nosso negócio

ESTRUTURAS ESTAIADAS

USINAGEM MECÂNICA
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MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS



Acindar do Brasil Ltda. 

Aços Vic Ltda.

Açovisa Ind. Com. Aços Especiais Ltda.

Linde Gases Ltda.

Bardella S.A. Industrias Mecânicas

Arcelor Mittal Brasil S. A.

Ergomat Ind. e Com. Ltda.

Açotubo Ind[ustria e Comércio Ltda.

Oxiferro Ferro e Aço Ltda.

Nosso negócio

Principais clientes: Rudloff Sistema de Protensão

Principais clientes: Rudloff Industrial Ltda. 

Cons

VSL Ltd. (Switzerland)

truções e Comércio Camargo Corrêa S/A 

Construtora Andrade Gutierrez S/A

Construtora Norberto Odebrecht  

Construtora OAS Ltda. 

Construtora WTORRE
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Principais fornecedores

Aquecedores Cumulus S.A. Indústria e Comércio

Biagio Dellagi e Cia Ltda.

Indústria e Comércio de Autopeças Rei Ltda.

Mangels Indústria e Comércio Ltda.

Spirax Sarco Indústria e Comércio Ltda. 

Wahler Metalúrgica Ltda.



Missão, visão, valores

Integrar a Engenharia Mecânica à Engenharia Civil para 

aplicação de tecnologias em construções de médio e 

grande porte, de forma segura, sustentável e humana.

l Ética empresarial

l Honestidade nas relações

l Respeito aos clientes e colaboradores

l Trabalho em equipe

l Qualidade de vida no trabalho

l Excelência na gestão

l Responsabilidade social

l Respeito ao meio ambiente
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MISSÃO

 VISÃO

 Ser reconhecida como referência no setor de concreto 

protendido e usinagem pelo comprometimento com os 

clientes, com a qualidade e com resultados obtidos. 

Destacar-se pela competência profissional 

de sua equipe e pela prática de valores.

VALORES



Ambiente de trabalho

ÁREA DE TORNOS CNC E AUTOMÁTICOS

ÁREA DE CENTROS DE USINAGEM

CONTROLE DA QUALIDADE
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Ambiente de trabalho

ÁREA DE MÁQUINAS DE CORTE

RECEBIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OBRA

ÁREAS DE APOIO
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Certificação da Qualidade
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Somos a única empresa brasileira com 
certificação ISO9001 para a fabricação de 

componentes de concreto protendido.



l Política da Qualidade

l Política Ambiental

l Política de Saúde e Segurança do Trabalho

l Política de Responsabilidade Social 

Empresarial

l Ações de Responsabilidade Social Empresarial

l Ações de Sustentabilidade

l Política da Qualidade

l Política Ambiental

l Política de Saúde e Segurança do Trabalho

l Política de Responsabilidade Social 

Empresarial

l Ações de Responsabilidade Social Empresarial

l Ações de Sustentabilidade

A SUSTENTABILIDADE 

NA RUDLOFF



Política da Qualidade Rudloff
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A primeira Política da Qualidade Rudloff foi desenvolvida quando a empresa 

iniciou formalmente o seu Sistema de Gestão da Qualidade, em 1995. Desde 

então vem sendo atualizada quando necessário, visando retratar o compromisso 

real que a Rudloff assume de bom atendimento aos seus clientes e de busca 

constante pela qualidade em seus produtos e serviços. 

Meta: Implantar um Sistema de Gestão Integrada 
(SGI), integrando ao atual Sistema de Qualidade ISO 

9001-2008 o Sistema ISO 14001 de Gestão 
Ambiental e, futuramente o OHSAS 18001 – Sistema 

de Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional. 



Política Ambiental Rudloff
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A Política Ambiental da Rudloff foi desenvolvida em 2009, para firmar o 

compromisso da empresa em proteger o meio ambiente e em difundir práticas 

ambientais adequadas entre seus colaboradores. 

 



Política Rudloff de Segurança 
do Trabalho e Saúde Ocupacional
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A Política de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional da Rudloff foi criada em 

2009 e retrata a preocupação da empresa em oferecer aos seus colaboradores 

um ambiente de trabalho digno e em constante melhoria. 



Política Rudloff de 
Responsabilidade Social Empresarial
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A Política de Responsabilidade Social Empresarial foi criada em 2010 e retrata a 

preocupação da empresa em agir de acordo com as necessidades da sociedade 

onde ela se insere, de forma ética e promovendo a igualdade de tratamento aos 

seus colaboradores. Surgiu com o amadurecimento do Departamento de 

Sustentabilidade, que passou a fazer a ligação entre setor produtivo e práticas 

sócio-ambientais recomendadas à atuação de empresas atualmente. 



Apoio às seguintes entidades reconhecida-

mente idôneas da cidade de São Paulo: 
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ASCCI: apóia o tratamento do câncer infantil

ASCCI- Ação Solidária Contra o Câncer Infantil

Rua Oscar Freire, 1990 - São Paulo - SP

www.acaosolidaria.org.br

Número de beneficiados em 2009: 2.544 crianças 

e adolescentes 

Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo: abriga 

idosos sem recursos

Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo

Rua Regina Badra, 471 - São Paulo - SP

Número de beneficiados em 2009: 70 idosos

www.ondinalobo.org.br

ABCD: abriga e cuida de menores carentes

ABCD Nossa Casa 

Rua Dr. Paulo Vieira, 246 - São Paulo - SP 

.br

Número de beneficiados: 

www.abcdnossacasa.org

17 crianças abrigadas e 

cerca de 30 crianças beneficiadas com cursos de 

formação diversos (musica, teatro, computação, etc).

Ações externas de 
responsabilidade social empresarial

Meta: A apoio a projetos sociais, com a 
definição de verbas específicas para este objetivo. 

mpliar 

http://www.ondinalobo.org.br
http://www.abcdnossacasa.org.br
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A Rudloff desenvolve parcerias com escolas de Engenharia, 

abrindo as suas instalações para o desenvolvimento de 

pesquisas práticas elaboradas nestas escolas. 

Número de beneficiados diretos em 2009: oito alunos 

de curso superior de Engenharia de Produção Mecânica e 

uma instituição de ensino. 

Beneficiados indiretos: comunidade acadêmica do curso 

em questão das escolas conveniadas.

A Rudloff apóia financeiramente a formação continuada de 

funcionários, incluindo cursos superiores, de idiomas e outros.

A parceria com o Senai na execução de cursos internos na 

empresa promove regularmente o treinamento de funcionários 

em assuntos de formação pessoal.

Número de beneficiados diretos em 2009: 80 funcionários

Beneficiados indiretos: toda a empresa e seus clientes, com a 

melhoria da formação profissional dos seus colaboradores. 

Apoio e patrocínio de time de futebol de 

funcionários, para campeonatos internos 

e  entre empresas, com excelentes 

resultados.

Número de beneficiados diretos em 2009: 20 funcionários

Ações externas / internas de 
responsabilidade social empresarial



Sistema de aproveitamento e tratamento de água pluvial

Função: abastecer parte da necessidade 

de água em áreas internas 

e externas da empresa
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Reservatório de captação de água pluvial Sistema de filtragem e tratamento da água

“A empresa Rudloff Industrial Ltda., sempre teve como preocupação por parte da Direção 

a preservação do meio ambiente. No ano de 2009, esta preocupação tomou forma 

e foi implantado o sistema de reaproveitamento de água de chuva. 

O equipamento escolhido transforma água de chuva em água potável, 

permitindo assim sua utilização em todos os processos de produção 

da empresa, sanitários, chuveiros, pias e lavagem de áreas externas. 

Com a implantação deste sistema, deixamos de consumir boa quantidade 

de água tratada do sistema público, colaborando com a preservação dos mananciais. 

Em 2010, a direção da empresa tomou atitudes ainda mais ousadas, 

criando a Direção de Sustentabilidade. O meio ambiente agradece esta determinação, 

que tem promovido uma série de melhorias voltadas à sua preservação, 

como área de compostagem, coleta seletiva, etc.”

Eng. Carlos Roberto Marques Vieira
(Responsável pela execução de obras de melhoria ambiental na empresa)

Ações de sustentabilidade:

reaproveitamento e reciclagem de materiais

Meta: Implantar sistema de energia solar para 
atender parte da demanda de energia; desenvolver 

meios de aumentar o uso de ventilação e luz natural, 
para diminuir o consumo de energia elétrica.



Sistema de engate rápido em bombas hidráulicas

Função: impedir o vasamento

de óleo de mangueiras de transporte 

de óleo às bombas
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Sistema de centrifugação de óleo das peças

Função: recolher o óleo impregnado 

nas peças e reaproveitá-lo ou enviá-lo para 

empresa de reciclagem de óleos.  

Sala de centrifugação de óleo das peças

Equipamentos com sistema de engate rápido
Detalhe do engate rápido da mangueira

Ações de sustentabilidade:

reaproveitamento e reciclagem de materiais

Sistema limpo de recolhimento de cavacos 

Função: recolher o cavaco de aço da produção 

sem contaminar o solo com óleo. O material 

é recolhido em caçambas ecológicas e fica 

protegido da chuva e isolado do chão. 

Saída de cavacos da fábrica

Caçambas ecológicas no recolhimento de cavacos
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Comparativo óleo solúvel

“O INVESTIMENTO EM MÁQUINAS NOVAS TRAZ EFICIÊNCIA E ECONOMIA”

Dentro do conceito de produção mais limpa, a Rudloff busca minimizar os impactos 

ambientais durante o processo produtivo e não apenas no final, com o tratamento e destino 

correto dos resíduos. Além disso, é nosso objetivo integrar aspectos de qualidade ambiental, 

segurança e saúde ocupacional, investindo em tecnologias limpas.

Torno CNC TNG42 

O novo torno CNC TNG42, por exemplo, permite que uma broca de 11,7 mm dure mais de 200 

metros de furação, em um torno convencional este número não chegaria a 100 metros.

Outra vantagem de uma máquina nova é que não há tanto gasto de óleo de barramento, as 

máquinas mais antigas possuem um consumo muito superior de óleo hidráulico e de 

barramento devido ao desgaste natural das peças. 

Já existe no mercado torno como o CNC TND200 que não utiliza mais o óleo de barramento, e 

sim uma graxa especial. O óleo de barramento e hidráulico quando misturados ao óleo solúvel 

podem diminuir a vida deste, pois esta mistura cria bactérias e fungos no óleo.

Acreditamos que o investimento em tecnologia e produtos menos poluidores tende a ser um 

diferencial na produção da empresa ao longo do tempo.

Tipo de 
óleo

Custo

Concen-
tração no 
primeiro
abasteci-

mento

Concen-
tração 

para repo-
sição

Volume 
de óleo 

utilizado no
primeiro

abastecimento
para uma 
máquina

Volume de 
óleo na 

reposição
por dia

Durabilidade
Consumo 

após 
6 meses

Mineral

Vegetal
1000

R$ 11,00 / 
litro

R$ 30,00 / 
litro

10 %

8 %

10 litros

8 litros

8 litros

1,6 litros

1 mês

Superior a 
6 meses

1068 
litros

212
litros

10 %

2 %

Ações de sustentabilidade:

reaproveitamento e reciclagem de materiais



Composteira
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Ações de sustentabilidade:

reaproveitamento e reciclagem de materiais

Sistema de coleta seletiva de resíduos

Função: incentivar a separação de materiais 

recicláveis e promover o seu uso por 

catadores e instituições de materiais recicláveis.

Vista da composteira para o depósito de folhas e restos de plantas

Coleta seletiva no setor industrial

Coleta seletiva no escritório

Coleta seletiva na área externa



A substituição do óleo mineral anteriormente adotado pelo óleo blazer vegetal nos 

equipamentos produtivos aumentou em pelo menos 6 vezes a durabilidade do óleo e 

reduziu aproximadamente 5 vezes o seu consumo.

Troca de óleo mineral para óleo vegetal
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Ações de sustentabilidade:
inserção de novos equipamentos / materiais 

que geram menos impacto ambiental

Bomba para coleta de resíduos e descarte correto

Função: coletar resíduos sólidos e líquidos 

advindos da Produção e direcioná-los a 

empresa responsável pelo tratamento 

de efluentes. 

Bomba coletora de resíduos

Máquina de limpeza com gelo seco

Função: lavagem de equipamentos através do sistema de 

jateamento com CO2 / gelo seco. Trata-se de sistema de limpeza 

usado para preparar superfícies e remover contaminantes, que 

funciona sem a utilização de substâncias químicas tóxicas 

convencionais, aplicação de água sob alta pressão ou jateamento 

com processo abrasivo. O sistema usa partículas de gelo seco e 

um fluxo de ar de alta velocidade para remover contaminações de 

superfícies, sem a geração de resíduos secundários. 

Máquina de gelo seco

Meta: Implantar sistemas de tratamento adequados a 
cada tipo de efluente do setor produtivo, visando o 

tratamento total dos efluentes da Produção. 



Limpeza e manutenção
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Ações de sustentabilidade:

saúde e segurança  no trabalho

Sistemas de transporte de cargas pesadas

Função: reduzir o esforço de pessoas 

no transporte de cargas.  

Placas magnéticas, talhas, pórticos, 

empilhadeiras e caminhão munck 

possibilitam um sistema que integra 

o transporte de produtos em áreas 

internas e externas da empresa.

A Rudloff tem preocupação constante

com a limpeza da  fábrica em geral, 

prezando tanto pela higiene dos 

ambientes, como pela divulgação

periódica de boas práticas,

através da filosofia 5S.

Vista da fábrica - piso superior

Equipamentos de transporte de cargas



Boletim Rudloff
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Ações de sustentabilidade:

campanhas educativas

Campanhas sobre defesa ao meio ambiente

Função: conscientizar colaboradores

sobre causas ambientais importantes para 

a atuação saudável da empresa.

O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA
REDUZIR O DESPERDÍCIO E 

PROTEGER O MEIO AMBIENTE?



Sistema de hortas e pomar comunitários

Função: incentivar o consumo consciente 

e a valorização do meio ambiente 

entre funcionários e colaboradores.
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Ações de sustentabilidade:

incentivo ao consumo consciente

Vista da horta comunitária

Vista parcial do pomar



Calendário da sustentabilidade
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Programa Parcerias para a Sustentabilidade Camargo Correa 12/08/2009

Criação do Departamento de Sustentabilidade Rudloff 01/10/2009

Entrada da Sra. Mônica Toutin na empresa, dando início oficial ao 

Departamento de Sustentabilidade, por ela dirigido. 

Revisão dos princípios Missão, Visão, Valores 

da Rudloff Rudloff 05/10/2009

Revisão dos princípios Missão, Visão, Valores da Rudloff, envolvendo agora 

mais claramente o compromisso da empresa com a qualidade, a 

sustentabilidade e a responsabilidade social empresarial. 

Implantação de sistema para aproveitamento 

da água de chuva Rudloff 02/11/2009

Sistema para aproveitamento e tratamento de água pluvial, para abastecer 

parte da necessidade de água em áreas internas e externas da empresa.

Publicação do Código de Ética Rudloff 07/11/2009

Publicação do Código de Ética da Rudloff, documento que mostra o 

compromisso da empresa com a ética e suas orientações para colaboradores 

agirem dentro dos princípios de conduta ética valorizados pela empresa. 

Parceria com Instituto Ethos

Rudloff / Instituto 

Ethos 16/11/2009

A Rudloff desde sua origem tem se preocupado em atingir excelência em 

qualidade tecnológica, de serviços e produtos.

Num momento em que países, empresas, comunidades e pessoas estão cada 

vez mais sujeitas a enfrentar crises diversas, a Rudloff empenha-se em 

adquirir excelência também em Sustentabilidade e Responsabilidade Social.

Ao associar-se ao Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, a 

Rudloff aposta na parceria de empresas com padrão de desenvolvimento 

sustentável e afirma o compromisso em adotar práticas sociais responsáveis, 

contribuindo para a construção de um cenário mais promissor para todos, 

onde o importante é atuar de forma sustentável.

Maiores informações sobre o Instituto podem ser obtidas 

emhttp://www.ethos.org.br

Assinatura do programa "Na Mão Certa"

http://www.namao

certa.org.br/ 01/12/2009

A Rudloff se tornou signatária do programa “Na Mão Certa”, contra a 

exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. A empresa assume 

assim o compromisso de divulgar campanhas e notícias que possam colaborar 

com esta causa. 

Maiores informações podem ser obtidas no 

endereçohttp://www.namaocerta.org.br/. 

Criação de Política Ambiental Rudloff 02/12/2009

Criação do documento "Política Ambiental", através do qual a Rudloff mostra 

o seu compromisso em desenvolver ações que respeitem o meio ambiente. 

Este documento marca a criação oficial pela empresa de um Sistema de 

Gestão Ambiental. 

Criação de Política da Segurança do Trabalho e 

Saúde Ocupacional Rudloff 02/12/2009

Criação do documento "Política da Segurança do Trabalho e Saúde 

Ocupacional", através do qual a Rudloff mostra o seu compromisso em 

preservar a saúde e a vida de seus colaboradores. ambiente. Este documento 

marca a criação oficial pela empresa de um Sistema de Gestão de Segurança 

do Trabalho e Saúde Ocupacional.

Novidade no site da Rudloff: item 

"Sustentabilidade" Rudloff 07/12/2009

Criação do item "Sustentabilidade" no site da Rudloff, para divulgação de 

notícias e ações relacionadas ao assunto, envolvendo a empresa. 

Divulgação do boletim Rudloff nº 1 - ano 1 Rudloff 11/01/2010

Divulgação do primeiro exemplar do Boletim Rudloff, contendo notícias de 

interesse geral sobre assuntos diversos como sustentabilidade, melhorias na 

empresa, cuidados pessoais, alimentação saudável, ações sociais da empresa, 

etc. 

Troca do óleo das máquinas Rudloff 20/01/2010 Troca de óleo mineral por óleo integral, menos poluente

Investimento em maquinas Rudloff 20/01/2010

Substituição de máquinas antigas por máquinas mais modernas e menos 

poluidoras

Criação da área para compostagem Rudloff 01/02/2010

Criação de espaço para compostagem de folhas e restos de plantas em geral, 

visando o aproveitamento deste material que temos disponível na empresa 

para a formação de adubo natural.

A compostagem de produtos orgânicos nada mais é do que uma reciclagem, 

ou seja, a sua transformação em novos produtos que podem ser úteis 

novamente.  Uma pilha de composto não é apenas um monte de lixo orgânico 

empilhado ou acondicionado em um compartimento - é um modo de fornecer 

as condições adequadas aos microorganismos para que esses degradem a 

matéria orgânica e disponibilizem nutrientes para as plantas.

Maiores informações podem ser obtidas no 

endereçohttp://www.planetaorganico.com.br/composto.htm.

 

Divulgação do Regimento Interno da Rudloff Rudloff 02/02/2010

Início da divulgação do Regimento Interno da Rudloff entre funcionários. Trata-

se de documento que em anos passados era distribuído aos funcionários na 

ocasião de sua entrada na empresa, mas que deixou de ser atualizado e 

distribuído há 10 anos. O documento foi reformulado e apresenta os 

principais itens que podem interessar aos funcionários da empresa, incluindo 

dados sobre pagamentos, horários, normas internas, ações da qualidade, etc.

O documento está disponível para todos no Departamento Pessoal e na 

intranet, ou em locais móveis como quadros de avisos da empresa. 

Divulgação do boletim Rudloff nº 2 - ano 1 Rudloff 05/03/2010 Divulgação do Boletim Rudloff n° 2, bimestral para março / abril. 

Início Curso FGV de RSE e Sustentabilidade FGV 12/04/2010 Investimento em Treinamento 

Criação de Política de Responsabilidade Social Rudloff 03/05/2010

Criação do documento "Política de Responsabilidade Social e Empresarial", 

através do qual a Rudloff mostra o seu compromisso em manter ações de 

responsabilidade social empresarial.

Divulgação do Boletim Rudloff n° 3 - ano 1 Rudloff 24/05/2010 Divulgação do Boletim Rudloff n° 3, bimestral para maio/junho.

Aplicação do Modelo SESI de 

Responsabilidade Social no Trabalho Rudloff 31/05/2010

Programa "Parcerias para a Sustentabilidade" Camargo Correa 18/06/2010

Revitalização da área verde da empresa Rudloff 21/06/2010

Divulgação do Boletim Rudloff n° 4 - ano 1 Rudloff 05/07/2010 Divulgação do Boletim Rudloff n° 4, bimestral para julho/agosto.

Locação semanal de quadra de futebol para 

treino de funcionários Megaball 03/09/2010 Locação de quadra para jogo semanal dos funcionários da Rudloff. 

Contratação de empresa para tratamento de 

efluentes. Rudloff 10/09/2010 Contratação da empresa OPERSAN para tratamento de efluentes industriais.

Aquisição de jateador de gelo seco para 

limpeza Rudloff 20/09/2010

Aquisição de Jateador de Gelo Seco Karcher - para lavagem de peças e 

equipamentos. Processo limpo sem produção de efluente. 

Treinamento sobre matemática básica Senai - Rudloff 21/09/2010

Treinamento de 30 horas sobre matemática básica aplicada ao setor 

produtivo, realizado pelo SENAI-Diadema. 

Construção de galpão para armazenamento 

adequado de matéria-prima Rudloff 05/10/2010

Construção de galpão para armazenamento adequado de matéria-prima, 

conforme critérios atuais de logística e sustentabilidade. 



Indicadores Ethos de 

Responsabilidade Social Empresarial

Os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial consistem de um questionário 

estruturado em sete temas concebido pelo Ethos num esforço de oferecer às empresas uma 

ferramenta para auxiliá-las no processo de incorporação de responsabilidade social.

Mais do que um autodiagnóstico, esta ferramenta também tem um papel fundamental no sentido 

de trazer para a pauta das empresas as perspectivas sociais e ambientais relacionadas a seu 

negócio. A reflexão propiciada pela aplicação deste questionário é para muitas empresas o início de 

um processo que poderá culminar na produção de um balanço social consistente, fruto de um 

sistema de gestão repensado que também contemple as perspectivas do desenvolvimento 

sustentável do planeta.

Ao receber este relatório, a empresa se compromete a incluir o parágrafo abaixo caso venha a 

divulgar, por qualquer meio, os dados aqui apresentados.

"Os dados apresentados resultam da aplicação dos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social 

pela própria empresa, ou seja, são resultados de AUTO-AVALIAÇÃO. O diagnóstico não tem, portanto, 

o caráter de certificação. Seu objetivo é proporcionar a reflexão, aprendizagem e melhoria das 

práticas de Responsabilidade Social Empresarial." 

As práticas de responsabilidade social de uma empresa são avaliadas por sua abrangência e 

profundidade. A abrangência é verificada por meio de 7 temas principais - Valores, Transparência e 

Governança, Público Interno, Meio Ambiente, Fornecedores, Consumidores e Clientes, Comunidade, 

e Governo e Sociedade. Há quatro estágios que podem ser alcançados em cada indicador. As 

empresas com maior desenvolvimento em responsabilidade social são aquelas que alcançam 

estágios avanços na maioria dos temas. Entretanto, se este diagnóstico apontar oportunidades de 

melhoria, lembramos que tanto a evolução dos estágios quanto as informações adicionais já 

sugerem uma série de parâmetros para políticas e ações a serem desenvolvidas. 
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Indicadores Ethos de 

Responsabilidade Social Empresarial

Tema Estágios do RSE 
Pontos 

Disponíveis 
Pontos 
Obtidos 

Nota   

  1 2 3 4 
 

      
 

Valores, Transparência e Governança         
 

345 
 

6,78 
 

Público Interno         
 

345 
 

5,43 
 

Meio Ambiente         
 

345 
 

7,16 
 

Fornecedores         
 

345 
 

4,51 
 

Consumidores e Clientes         
 

345 
 

9,68 
 

Comunidade         
 

345 
 

2,91 
 

Governo e Sociedade         
 

345 
 

4,89 
 

 

Dados consolidados de performance individual 

Cada tema possui uma quantidade máxima de pontos a serem alcançados. A nota é a razão entre 

os pontos obtidos pela empresa e o universo de pontos disponíveis. . 

Dados consolidados: Empresa x Benchmark x Banco de Dados

O grupo de benchmark é composto pelas empresas que obtiveram as dez primeiras colocações com base no desempenho geral 

(performance geral). O banco de dados Ethos é composto por todas as empresas que responderam esta versão do questionário. O 

processo de entrega e avaliação dos questionários Indicadores Ethos de RSE é contínuo, fazendo com que o grupo de benchmark 

seja dinâmico até que se encerre o preenchimento da referida versão. 

Tema 
Nota da 
empresa 

Média do 
Grupo de 

Benchmark 

Média 
do 

Banco 
de 

Dados 

Melhor 
Performance 

no 
Tema 

Empresa 
Integrante 

do 
Benchmark 

Ano 
Anterior 

Performance Geral 5,91 8,83 4,01 9,42     

Valores, Transparência e 
Governança 

6,78 9,16 4,29 10     

Público Interno 5,43 8,19 3,75 9,79     

Meio Ambiente 7,16 8,92 4,00 10     

Fornecedores 4,51 8,52 3,66 10     

Consumidores e Clientes 9,68 9,52 5,46 10     

Comunidade 2,91 8,96 3,49 10     

Governo e Sociedade 4,89 8,54 3,40 10     
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DESAFIOS FUTUROS

PARA A RUDLOFF 

SUSTENTÁVEL



Desafios futuros
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A Inserção dos conceitos de Sustentabilidade na gestão é sem dúvida um grande desafio para as empresas. 

Muitos questionam a necessidade de uma empresa mudar e introduzir estes conceitos em sua Gestão. 

É uma questão de visão, da percepção de que o crescimento econômico e tecnológico não tem se demonstrado 

suficiente para a realização humana, além é claro das enormes demandas observadas na sociedade. Assim como 

as pessoas podem melhorar, ampliando suas capacidades individuais as empresas também podem, e devem.

Mais do que o crescimento, a Rudloff busca o aprimoramento, sendo referência no setor de concreto protendido e 

usinagem, o que envolve investimentos nos três eixos da Sustentabilidade: econômico, social e ambiental. 

Acreditamos que a chave para uma empresa Sustentável está no equilíbrio entre ser financeiramente viável, 

socialmente justa e ambientalmente correta. Para tanto, é meta da Rudloff para 2011, implantar um Sistema de 

Gestão Integrada (SGI), integrando ao atual Sistema de Qualidade ISO 9001-2008 o Sistema ISO 14001 de Gestão 

Ambiental e, futuramente o OHSAS 18001 – Sistema de Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional. 

Outras metas para 2011:

?Tratamento total dos efluentes da produção.

?Implantação de sistema de energia solar para atender parte da demanda de energia.

?Aumento do uso de luz natural, diminuindo o consumo de energia elétrica.

?Diminuição do ruído na área de produção.

?Aumento da ventilação natural de setores mais críticos.

?Implantação de um Programa Social oficial com verba definida.

?Continuidade de cursos in Company em parceria com o SENAI.

Esses são passos possíveis e importantes para continuarmos no caminho de melhorias constantes.

Ao completar 50 anos de atividade em 2010, a Rudloff pode olhar para trás e orgulhar-se de seu passado, 

porém, está atenta ao presente e olha o futuro em busca de um cenário que contemple o lucro, a satisfação 

de seus colaboradores, boas relações externas e boa gestão ambiental.

Convidamos você a abraçar o desafio da Sustentabilidade, cientes de que as soluções para os graves problemas 

dos nossos tempos dependem de cada um de nós. Nenhuma lei vai mudar as coisas. A transformação só vai 

ocorrer quando cada um internalizar a necessidade de mudança e fizer a sua parte. Isso é possível!

Rudloff Industrial Ltda.



Agradecimentos

“Você não está aqui apenas para sobreviver. 

Você está aqui para permitir que o mundo 

viva mais amplamente, com uma visão maior,

com um melhor espírito de esperança e realização”

                                                                    -  Woodow Wilsor

“A Rudloff juntamente com o programa Parcerias para a Sustentabilidade, 

promovido pela Camargo Correa, teve um grande e importante salto nas 

diversas áreas da empresa, proporcionando mais objetividade, clareza, 

responsabilidade e até mesmo mais conhecimento do próprio negócio, trazendo 

grandes frutos, tanto para o meio ambiente como para toda área 

sócio/econômica da empresa.”

                             

Ramon Benedetti da Silva

           Encarregado de Departamento Fiscal

“Incorporar conceitos de Responsabilidade Social nas empresas não é tarefa fácil. 

Isso se deve por muitos fatores e principalmente pelo caráter sistêmico envolvido. 

É preciso agregar a Responsabilidade Social na gestão empresarial e não mais 

olhar questões como planejamento, custos, finanças, mercado, tecnologia e 

investimento, por exemplo, de forma isolada. Acreditamos que tudo isso não seja 

um movimento de modismo, mas um conceito que realmente veio para ficar, 

devido a grande demanda da sociedade diante dos enormes desafios dos nossos 

tempos. Neste primeiro ano de atividade do Departamento de Sustentabilidade 

Rudloff só temos a agradecer aos parceiros que encontramos pelo caminho, como 

a Camargo Corrêa, através do programa Parcerias para a Sustentabilidade, ao SESI 

pela aplicação do modelo de Responsabilidade social no Trabalho, ao apoio dos 

professores da FGV através do treinamento em Sustentabilidade Empresarial e 

principalmente pelo apoio do nosso diretor Eduardo Toutin, cuja visão empresarial 

contempla ações de Responsabilidade Social. Agradecemos também aos 

colaboradores internos pelo envolvimento e assimilação deste novo conceito.” 

                                                                                          

 Mônica Bernardo Toutin

Diretora do Departamento de Sustentabilidade 
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Para maiores esclarecimentos, contatar o Departamento de Sustentabilidade: monica.toutin@rudloff.com.br.



ALGUMAS OBRAS FEITAS 

COM A PARTICIPAÇÃO

DA RUDLOFF

ANEXO 1:



Algumas obras com protensão Rudloff

PÁTIO DE AERONAVES AEROPORTO AFONSO PENA: Construção: Andrade Gutierrez, Curitiba-PR, 1994.
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PONTE DO TAMARINDO: Construção: Stein, Blumenau - SP, 1997.



Algumas obras com protensão Rudloff
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PONTE SOBRE RIO GRANDE: Construção: M. Martins, Rodovia SP 330 - km 45, 1998. 

IÇAMENTO DE RESERVATORIO ETA/ABC - SP, Construção: Consórcio H. Fonseca - H. Gues,  Macauba, 1998.



Algumas obras com protensão Rudloff

PONTE SOBRE RIBEIRÃO TATU: Construção: Camargo Corrêa, Cordeirópolis - SP, 2001
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LAJES PROTENDIDAS ED. IGARATÁ: Construção: Paula Eduardo, São Paulo - SP, 2002. 



Algumas obras com protensão Rudloff
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PISO PROTENDIDO. Proprietário: Leogap Indústria e Comércio de Máquinas, Curitiba - PR, 2003. 

USINA HIDRELÉTRICA DE CANA BRAVA. Construção:  Minaçu - GO, 2004. Consórcio Cana Brava Civil, 



Algumas obras com protensão Rudloff

VIADUTO CIDADE DE GUARULHOS: Construção: Construtora Camargo Corrêa, Guarulhos-SP, 2009-2010.

MONUMENTO ESTAIADO RODOANEL MÁRIO COVAS: Construção: 2010.Ster Engenharia Ltda., São Paulo - SP, 
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