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INSTITUCIONAL
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PALAVRA DA DIRETORIA

A Sustentabilidade tem se sedimentado no cotidiano das 

empresas, uma vez que atuar com cuidado econômico, 

ambiental e social tem se tornado uma questão de senso 

comum. É claro que uma empresa certifi cada tem um valor 

agregado, pois para chegar lá passou pela verifi cação de 

todo seu processo de atividade. 

Mas como manter o foco na Sustentabilidade no dia-a-dia 

empresarial? A chave é a liderança, sem dúvida. Compro-

metimento da alta direção que estimula todos os setores 

da empresa para o envolvimento com o Sistema de Gestão 

Integrada (SGI).

Na Rudloff  a Qualidade – o Meio-Ambiente e as Pessoas 

são um valor da organização que é levado em conta a cada 

determinação. O monitoramento do (SGI) é o meio de man-

ter o assunto em pauta. 

É importante perceber que as atividades do SGI não são ati-

vidades extras, mas uma forma de colocar a rotina de tra-

balho dentro de um padrão melhor. Por exemplo, não basta 

entregar o produto ao cliente, mas é preciso entregar den-

tro do prazo acordado; não basta atender ao cliente, mas 

monitorar a sua satisfação com a empresa; não basta pro-

duzir, é melhor monitorar o índice de refugo para reduzí-lo, 

e assim por diante.

O SGI de uma empresa deve servir para impulsionar o de-

senvolvimento e não para ser um incômodo burocrático. 

Isso é possível.

Eduardo Toutin

Eduardo Toutin − Diretor

Pátio Fabril − Metalúrgica

Fabricação de Aparelhos de Apoio

Estoque Equipamentos para a Construção Civil
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MISSÃO | VISÃO | VALORES

MISSÃO

Integrar a Engenharia Mecânica à Engenharia Civil para aplicação 

de tecnologias em construções de médio e grande porte, de forma 

segura, sustentável e humana.

VISÃO

Ser reconhecida como referência no setor de concreto protendido 

e usinagem pelo comprometimento com os clientes,com a qua-

lidade e com resultados obtidos. Destacar-se pela competência 

profi ssional de sua equipe e pela prática de valores.

VALORES

• Integridade;

• Respeito às pessoas;

• Espírito Empreendedor;

• Inovação;

• Crescimento Sustentável;

• Respeito ao Meio Ambiente;

• Responsabilidade Social
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO SGI

JANEIRO
Aquisição:

• Centro de Usinagem Vertical CNC - HAAS

• Torno Horizontal CNC – PAN METAL

FEVEREIRO
Aquisição:

• Perfi lômetro (instrumento de medição)

MARÇO
Aquisições:

• Máquina laminadora de perfi l

• Quick Read (instrumento de medição)

• Novo espaço para o setor de solda

ABRIL
Aquisições:

• Durômetro Digital

• Torno Automático CNC

MAIO
• Semana do Meio Ambiente

JUNHO
• Seminário Segurança em Hidráulica e Alta Pressão

Aquisição:

• Centro de Usinagem Vertical – Mitsui

• Equipamento de Jateamento

JULHO
Aquisição:

• Empilhadeira Toyota

• Reforma da Sala de Treinamento

• Auditoria Interna

• Novas Bancadas de Inspeção

AGOSTO
Aquisição:

• Torno Automático Universal CNC Ergomat

• Treinamentos:

– Usuários de Empilhadeiras e Pontes Rolantes

– Brigada de Incêndio SIPAT 2013

• Endereçamento de matéria prima

SETEMBRO
• Treinamento de Evacuação

• Entrega da nova área de Resíduos

OUTUBRO
• Auditoria de Manutenção de Certifi cação de:

– Qualidade

– Meio Ambiente

– Saúde e Segurança no Trabalho

NOVEMBRO
• Contratação do novo Técnico de Segurança

DEZEMBRO
• Festa Anual de Confraternização

• Reposição de 61 instrumentos no Controle de Qualidade
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A RUDLOFF

RUDLOFF – PIONEIRA EM 
CONCRETO PROTENDIDO

O sistema Rudloff  de protensão de estruturas é considerado 

o primeiro genuinamente brasileiro e foi desenvolvido pelo 

engenheiro José Ernesto Rudloff  Manns, numa época em 

que o protendido começava a ser usado no Brasil, valendo-

-se de tecnologia estrangeira.

Engenheiro civil e mecânico, Rudloff  formou-se em 1943, 

no Chile, onde também iniciou sua carreira profi ssional. No 

Brasil, executou em caráter experimental sua primeira viga 

protendida, em dezembro de 1954, nas instalações da em-

presa Situbos, subsidiária da Brasilit, que vendia vigas pré-

-moldadas para pontilhão. Essa viga era armada com um 

cabo de 18Ø5 mm, protendida com um só macaco para dois 

fi os, cujo ensaio ofi cial foi aprovado pelo engenheiro Péricles 

Fusco, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), da Uni-

versidade de São Paulo (USP).

Em fi ns de 1998, com a retirada do Eng. José Ernesto Rudloff  

Manns, iniciou-se uma nova administração, trazendo à em-

presa modernos métodos de produção, atualizações tecnoló-

gicas e um gerenciamento de acordo à alta competitividade 

que o mercado da Construção Civil exige hoje em dia.

AEROPORTO DE CURITIBA

Entre os projetos de destaque histórico da Rudloff  está a pis-

ta do Aeroporto Afonso Pena, de Curitiba (PR), realizada em 

concreto protendido, em 1995. O pátio tinha aproximada-

mente 22 mil m² e, segundo a empresa, foi executado com a 

solução mais apropriada para e este tipo de obra. No projeto 

inicial, em concreto simples, previa-se o emprego de placas 

de 3,0 m x 6,0 m e espessura de 35 cm. O projeto adotado, 

em concreto protendido, abriu a possibilidade de utilizar 

com apenas de 20 cm de espessura o tamanho de 64,0 m 

x 116,50 m.

Eng. José Ernesto Rudloff  Manns 

Páteo de aeronaves do Aeroporto Afonso Pena em Curitiba (PR) 
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Nessa solução, a resistência à tração do pátio de aeronaves 

foi aumentada graças à compressão aplicada ao concreto, 

mesmo sendo a espessura das placas consideravelmente 

menor do que outras soluções em concreto. Além disso, as 

placas puderam ser muito maiores e, teoricamente, imper-

meáveis à passagem de água, o que resguarda a sub-base e 

o subleito de infl uências metereológicas.

As placas são separadas entre si por juntas metálicas de dila-

tação. Com ótima relação custo-benefício, essa solução traz, 

entre outras vantagens, reduzida necessidade de manuten-

ção ao longo da vida útil da estrutura. O pátio de aeronaves 

em questão, em 15 anos de uso, só teve um tipo de manu-

tenção que é muito simples: limpeza de juntas de dilatação.

PRÉDIO ESPECIAL

Outra obra de destaque é o Edifício Premier, de Florianópolis 

(SC). Em construção pela Construtora Koprime, com projeto es-

trutural da fi rma Stabile de Florianópolis (concreto armado) e 

M. Schmid Engenharia Estrutural (concreto protendido).

O projeto arquitetônico foi desenvolvido com a necessidade 

de mais de 50 vigas de transição no edifício todo, de 20 pa-

vimentos. A solução estrutural possível para esse tipo de es-

trutura veio da utilização do concreto protendido. Até mes-

mo o uso de estruturas metálicas foi considerado inevitável. 

As cargas de esforço nestas vigas são excessivamente altas, 

dando origem a momentos máximos (positivo e negativo) 

muito próximos e resultando em mais de 1.000 tf de proten-

são em algumas vigas.

O projeto está sendo desenvolvido manualmente, de for-

ma criteriosa e personalizada, pois não existe software que 

considere todas as condições de contorno de cada viga, suas 

geometrias variadas e restrições. Trata-se de projeto arroja-

do e bastante diferenciado das estruturas convencionais, até 

mesmo das que usam o concreto protendido.

OUTROS DESTAQUES

A empresa também destaca outras obras como:

• Pátio de aeronaves do Aeroporto de Brasília (DF), Satélite Sul;

• Projeto de ampliação do pátio de aeronaves do Aeroporto 

Afonso Pena, de Curitiba (27.000 m²) com lajes protendidas;

• Shopping Beiramar, de Florianópolis (SC) – somente o cálcu-

lo dos elementos protendidos, em participação de projeto es-

trutural das empresas Herron Engenharia e Stabile Consultoria;

• Lajes protendidas do Royal Plaza Shopping, em Londrina 

(PR) – somente o cálculo dos elementos protendidos, em 

participação de projeto estrutural de Estrutural Projetos e 

Consultoria de Estruturas;

• Participação nos projetos de pista de taxiamento da base 

militar de Canoas (RS);

• Viga protendida principal do Santuário Madre Paulina, no 

Paraná – somente o cálculo dos elementos protendidos, em 

participação de projeto estrutural de AO Engenharia Especial;

• 60 m de vão livre, com vigas protendidas, do Edifício Flex-

tronics, em Sorocaba (SP) – somente o cálculo dos elemen-

tos protendidos, em participação de projeto estrutural de AO 

Engenharia Especial;

• Estruturas diversas em concreto pré-fabricado protendido, 

silos e reservatórios em concreto protendido, pisos indus-

triais em concreto armado e protendido.

Quartel da Polícia Militar em São Paulo
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O engenheiro nasceu em Lins (SP), em 18 de outubro de 1933. 

Formou-se em Engenharia Civil, na Universidade Federal do 

Paraná, em 1957. Fez curso de especialização na Technishe 

Hochschule Stuttgart, Alemanha (1958/59), em concreto 

protendido, com o respeitado professor Fritz Leonhardt.

Por 30 anos, foi professor titular do Departamento de Cons-

trução Civil da Universidade Federal do Paraná, nas discipli-

nas Resistência dos Materiais e Estrutura de Madeira; e do 

Departamento de Engenharia Civil da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná, disciplina Concreto Protendido. Hoje está 

aposentado dessa atividade.

Empresas em que atuou profi ssionalmente:

• Wayss und Freytag, Stuttgart, Alemanha, como estagiário 

no escritório de projetos estruturais (1960 • 1961);

• Empresa de projetos estruturais do engenheiro Paulo 

Augusto Wendler, como calculista de estruturas (1962 – 

1969);

• Engenharia Brasileira de Protensão, como diretor e calcu-

lista de estruturas. A empresa foi fundada pelos engenheiros 

Paulo Augusto Wendler e Manfred Schmid e funcionou até 

ser incorporada pela detentora de patentes VSL de estrutu-

ras protendidas, a fi rma Losinger, de Berna, Suíça (1969 – 

1973);

• Sistemas VSL Engenharia S.A., como diretor e calculista 

de estruturas. Manfred foi o responsável pela vinda da VSL 

para o Brasil, em 1973, e pela sua atuação marcante na utili-

zação do concreto protendido no Brasil. Em 1981, a empresa 

fundiu-se à Rudloff  Protendidos Ltda. e o engenheiro Manfred 

passou a ser representante comercial e consultor técnico.

• De 1987 até os dias atuais, o engenheiro também atua na 

M. Schmid Engenharia Estrutural S/C Ltda., Curitiba (PR), 

como sócio majoritário e calculistas de estruturas. A empresa 

é especialista em cálculos de estruturas em concreto proten-

dido e em concreto armado.

MANFRED THEODOR SCHMID

Manfred Theodor Schmid

Aeroporto Afonso Pena – Curitiba (PR) 
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HISTÓRIA DA RUDLOFF

É claro que uma empresa com mais de 50 anos de vida tem muita história para contar. Mas nada melhor de buscar algumas fotos 

antigas do nosso arquivo para realmente visualizar as mudanças que o tempo traz: 

ANTIGAMENTE HOJE EM DIA

Primeiro Computador da Rudloff 

Setor Produtivo 

Controle de Qualidade 

Moderna Rede de Computadores

Pátio Fabril Rudloff  em 2013

Equipamentos modernos do CQ Rudloff  em 2013
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HISTÓRIA DA RUDLOFF

DO PRIMEIRO COMPUTADOR À MODERNA REDE DE TI 

Em 1985 a Rudloff , depois de algumas dúvidas e resistências, adquiriu seu primeiro computador. Acreditava-se de que esta seria 

então uma ferramenta muito útil e o computador passou a ser usado primeiramente pelo Departamento de Engenharia.

Hoje, quase 30 anos depois, contamos com 45 estações de trabalho – 4 servidores e um moderno sistema de operação e monito-

ramento que abrange também as áreas de telefonia, segurança e produção.

O espírito da Rudloff  é este, o de inovar e estar sempre à frente de seu tempo, trazendo novas formas de realizar o nosso trabalho, 

com excelência!

“SÓ UM PROFUNDO 

LEIGO PODE ACHAR 

SATISFAÇÃO EM 

UM PROJETO 

DE OUTRORA. É 

PRECISO BUSCAR 

O AVANÇO 

TECNOLÓGICO”.

Engenheiro José Ernesto Rudloff  Mans         1917 - Chile |  2009 - Brasil
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HISTÓRIA DA RUDLOFF

Esta foto de nossos arquivos é do fi nal do ano de 1998, onde podemos ver três de nossos Engenheiros: Eng. Carlos Roberto 

Vieira Marques (à esquerda), Eng. Luis Alberto Almeida Bessa (ao telefone) e Eng. Rogério Machado (à direita). Todos são 

da área da Engenharia Civil, com especialização em Protensão, que é a nossa especialidade. Conosco há muitos anos, esta 

equipe especializada se destaca pelo conhecimento técnico, pela competência profi ssional e pela capacidade de encontrar 

as melhores soluções para cada um de nossos clientes.

EM 2008 O 

ENGENHEIRO 

LEANDRO AUGUSTO 

CORREA INGRESSOU 

NA EQUIPE DE 

ENGENHARIA
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Inspeção Final Metrologia − Garantia de Qualidade

Usinagem de Peças Aferição de Manômetros

Estoque de Bombas e Macacos Hidráulicos Setor de Solda
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CONCRETO PROTENDIDO

A protensão pode resultar, em muitos casos, em estruturas com baixa ou 

nenhuma necessidade de manutenção ao longo de sua vida útil, além 

de permitir grandes vãos; projeto arquitetônico ousados; recuperação e 

reforço de estruturas, e lajes mais esbeltas do que as equivalentes em 

concreto armado.

APARELHOS DE APOIO

São elementos fundamentais à movimentação de algumas estruturas 

e necessários para atender às condições de estabilidade previstas em 

projetos destas estruturas. A Rudloff  os projeta de acordo com as nor-

mas europeias, incorporando tecnologia avançada e fabricação, com 

materiais de alta qualidade, visando a garantia de sua longa vida útil e 

de sua resistência.

EMENDAS MECÂNICAS PARA        BARRAS 
DE AÇO

Consiste na prensagem de um tubo sobre a extremidadede duas barras 

colocadas topo a topo, podendo ser usado tanto para peças pré-fabri-

cadas de concreto, quanto para concretagem in loco. A Rudloff  desen-

volveu processos próprios, fazendo uso de equipamentos e materiais de 

alta qualidade.

USINAGEM MECÂNICA

De um modo geral, as principais operações de usinagem são: torneamen-

to, aplainamento, fresamento, furação, brochamento, retifi cação.

Hoje em dia, a usinagem é operação fundamental para diversas indús-

trias, como a automotiva, a naval, a aeroespacial e a eletrônica.

ONDE ATUAMOS

Concreto Protendido

Aparelhos de Apoio

Emendas Mecânicas

Peças Usinadas – Clavetes
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Os certifi cados são reconhecidos pela Bureau Veritas e atendem às normas de Qualidade (ISO 9001:2008), Meio Ambiente 

(ISO 14001:2004) e Saúde e Segurança no Trabalho (OHSAS 18001:2007). Validade: 05/12/2015

AS EMPRESAS RUDLOFF ESTÃO COMPROMETIDAS COM:

• Foco no cliente: Satisfazer seus clientes, fornecendo produtos e serviços com qualidade e que 

atendam os seus requisitos.

• Atendimento à legislação e normas: Atender à legislação e normas da Qualidade, Meio Am-

biente, Saúde e Segurança Ocupacional e diretrizes da Responsabilidade Social.

• Envolvimento das pessoas: Estímulo, educação e treinamento de nossos colaboradores.

• Prevenção: Prevenir a poluição da organização em prol do meio ambiente; prevenir acidentes, 

controlar os riscos e proteger a saúde dos colaboradores, prestadores de serviços e visitantes.

• Melhoria contínua: Melhorar continuamente a efi cácia do Sistema de Gestão Integrado, bem 

como seus produtos, serviços e processos.

• Responsabilidade Social: Repudiar o trabalho forçado, o emprego de mão de obra infantil e 

discriminação de qualquer natureza. Valorizar e incentivar práticas de voluntariado com ética 

empresarial.

Mônica Bernardo Toutin

Diretora de Sustentabilidade

CERTIFICADOS ISO 9001, ISO 14001 E OHSAS 18001

POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA
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MEIO AMBIENTE
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Em meio a matéria prima, peças acabadas, estoques, máquinas e da correria do dia a dia, a Rudloff  procura manter espaços verdes 

para a inspiração dos funcionários.

COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

 Acesso à Recepção

Área de Compostagem

Incentivo ao cultivo de hortaliçasHorta compartilhada
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O “Sistema de Captação de Águas Pluviais” da Rudloff  teve 

início em Agosto de 2009, quando foi observada uma gran-

de oportunidade de melhor usar este recurso natural tão 

precioso. O Sistema opera, portanto, há um pouco mais de 4 

anos e tem atingido seu objetivo e às expectativas do pessoal 

envolvido na implantação.

Diante da efi ciência do Sistema e do real aproveitamento da 

água da chuva, com economia signifi cativa de água foi apro-

vado em 2013 pela Diretoria, a sua ampliação. Com este novo 

investimento a capacidade de armazenamento de 99.000 li-

tros será ampliada em 20 m³ em Janeiro de 2014. O sistema 

transforma a água de chuva em água potável à uma vazão 

de 1000 L/hora.

Os benefícios são inúmeros! Inicialmente podemos apontar 

uma economia signifi cativa na conta de água. Há empre-

endimentos onde 90% de toda a água utilizada vem das 

chuvas, afi rma o especialista responsável pela implantação, 

Liutas Martinaitis Ferreira. Em outros o investimento no sis-

tema de tratamento retorna ao proprietário em menos de 

um ano. Essa água passa por sistema de tratamento avança-

do que garante uma água de qualidade UltraPura, seguindo 

padrões europeus de qualidade, podendo inclusive ser utili-

zada como água potável com toda a segurança. 

Além do mais, ao utilizar a água de chuva que cai sobre as 

metrópoles parte dessa água deixa de ir para as ruas pa-

vimentadas e calçadas impermeabilizadas (Combatendo 

assim as enchentes). Vale lembrar também que ao utilizar 

a água de chuva temos uma redução na demanda de água 

potável vinda de locais distantes (como o exemplo de São 

Paulo onde parte da água utilizada em vem de Minas Ge-

rais). Para bombear essa água toda há um impacto ecológico 

e econômico (aproximadamente 10% da energia elétrica 

consumida no país é utilizada para bombear água! - SIM SUA 

CONTA DE ÁGUA É BASICAMENTE UMA CONTA DE LUZ - OU 

GASOLINA NO CASO DE COMPRA DE ÁGUA POR CAMINHÃO 

PIPA), portanto aproveitar a água de chuva reduz a pegada 

ecológica do empreendimento (área necessária para atender 

as demandas materiais do mesmo).

Aqui na Rudloff  o Sistema foi ampliado pois ainda é possível 

aproveitar ainda mais a água de chuva. Somente 1/3 dos te-

lhados está sendo aproveitado no momento e ainda é possí-

vel chegar à uma economia de 99% na água.

SISTEMA DE CAPTAÇÃO DA ÁGUA DE CHUVA
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EMBALAGENS RETORNÁVEIS

Seguindo uma tendência de mercado, uma grande inovação tem sido implantada na empresa: embalagens retornáveis! 

Os benefícios da embalagem retornável são vários e atendem a visão de Sustentabilidade da Rudloff :

1. Custos – redução de custo com a compra de embalagens de papelão;

2. Higiene – as embalagens plásticas podem ser higienizadas;

3. Organização – por serem bastantes resistentes, permitem melhor organização.

No entanto, é preciso coordenação, controle e cooperação entre os parceiros do negócio (fornecedor e cliente) para evitar perdas 

e extravios.

No momento atendemos a um cliente, mas pode ser que no futuro, possamos ampliar essa ideia.

Embalagem Tradicional

Embalagem Retornável
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CONSUMOS EM 2013

Confi ra na tabela o Consumo de Combustíveis, Energia, Água da Rudloff  em 2013
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GENTE
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Tempo de Empresa Escolaridade

QUEM SOMOS

Funcionários Grupo Etário

146 funcionários (Dezembro / 2013)
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HOMENAGEADOS

A Diretoria parabeniza o colaborador Jeff erson Barreto 
pela iniciativa, pelo capricho e empenho na melhoria 
contínua.

A Diretoria e a chefi a costumam reconhecer e registrar as iniciativas de melhoria e o bom desempenho de seus funcionários. 

Algumas delas acabam sendo registradas de forma divertida.

A Rudloff  parabeniza o funcionário Nivaldo Aparecido 
Vicente pelo seu espírito de investigação e pela capaci-
dade de encontrar soluções para problemas diversos.

A Rudloff  parabeniza o Funcionário Rodrigo Bori “Imagi-
nação e Criatividade são qualidades de um profi ssional 
pró-ativo, que busca sempre uma forma de melhorar 
sua capacidade”

A Rudloff  parabeniza os funcionários José Acácio de Oli-
veira e Francisco Apolônio pela criatividade e desenvol-
vimento de dispositivos que agilizam a produção.
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DEPOIMENTOS

A Rudloff  este ano 

iniciou a inserção 

do Jovem Aprendiz 

no nosso quadro de 

colaboradores.

Com base na Lei 

10.097 de 19 de 

Dezembro de 2000 

e com intuito de 

formar jovens conscientes e capacitados para o mundo glo-

balizado, que está se tornando cada vez mais competitivo e 

seletivo quando se trata de contratação de empregados.

O Programa tem como objetivo incluir, capacitar e promover 

o desenvolvimento profi ssional de jovens, partindo dessa 

premissa, ainda que como APRENDIZ, o mesmo não se ne-

cessitará buscar meios ilícitos e ilegais para se sobressair, 

haja vista que esse adolescente será visto pela sociedade 

como um cidadão capaz de contrair direitos e deveres.

Demonstrar-se-á, ainda, a importância do menor no merca-

do de trabalho, não só para sociedade, mas também, para os 

próprios menores.

Isso nos faz compreender que o futuro desses jovens está no 

presente, ou seja, nas mãos daqueles que lhes dão oportu-

nidades para ingressarem no mercado de trabalho, já que 

são tão tenazes e criativos, e que buscam um espaço nesse 

mercado tão seleto e rival.

O mercado de trabalho está em constante transformação, 

jovem é futuro, prosperidade e talento.

Com base no exposto, concluímos que disciplina, bom com-

portamento e acesso a informações necessárias para o cres-

cimento interior e profi ssional, é fundamental.

Ter foco e buscar a melhoria continua, para trilhar o caminho 

do sucesso são fatores decisivos para estreitar a distancia 

entre a inexperiência e incerteza iniciais e o reconhecimen-

to profi ssional, o qual, na realidade é uma consequência de 

todo o trabalho construído.

Comprometemo-nos com a construção de um futuro me-

lhor para os jovens estudantes, ajudando na relação edu-

cação e trabalho.

O Jovem representa continuidade, inovação, outro jeito 

de ver as coisas, eles são os condutores do amanhã, o 

jovem aproveitado e desenvolvido corretamente repre-

senta evolução.

É dentro da empresa que estes jovens encontram um am-

biente inovador, disciplina, respeito, hierarquia, trabalho em 

equipe, criatividade voltada para inovação e a importância 

de comunicação, enfi m, tudo que a escola não poderá pro-

porcionar jamais somente na teoria.

“A JUVENTUDE É A PARTE MAIS 

VIBRANTE DA SOCIEDADE, É A 

ESPERANÇA DE DIAS MELHORES.”

Cristina Alves Ciotto

Encarregada do Departamento Pessoal

FORMAÇÃO E INCLUSÃO DE JOVEM APRENDIZ

Wallace Constantino de Alencar, Fernando Avila Ferro Bernardi, Flavio Avila 

Ferro Bernardi, Matheus de Morais Maradini e Itallo Fontaine Soares de Oliveira
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QUALIDADE RECONHECIDA

2013 foi um ano produtivo com muitas lutas e conquistas. Passamos por várias auditorias de clientes 
e principalmente a de manutenção do sistema SGI,com resultado satisfatório, recebendo apenas su-
gestões de melhorias. Para obtermos esses resultados tivemos a preocupação de montar um controle 
começando pela homologação de fornecedores. O critério de avaliação do fornecedor dá preferência 
aos certifi cados ISO 9001 / 14001 / 18001, a fi m de alinhar a cadeia de valor em prol da Sustentabi-
lidade. Procuramos receber matéria-prima, insumos e serviços com qualidade para atender bem aos 
nossos clientes e manter a qualidade de nossos produtos e serviços em alto nível.

Pensando no fl uxo de caixa da empresa, montamos uma planilha, onde são lançadas as compras dia-
riamente, eliminando a emissão dos pedidos, reduzindo o consumo de papel e facilitando a visão de 
valores para nossa diretoria na hora de novas aquisições. Também como melhoria, alteramos a forma 
de controle dos pedidos , que antes era feito em papel e atualmente é feito virtualmente facilitando 
a visualização e possibilitando um acesso rápido a informação. Nosso objetivo é continuar mantendo 
nossos controles, buscando novos parceiros e contribuindo para o crescimento e sucesso da empresa. 

RELATÓRIO ANUAL

Como previsto, o ano de 2013 

não apresentou nenhuma sur-

presa, correu tudo dentro do 

planejado.

Realizamos investimentos, tanto 

nas áreas tecnológica/equipa-

mentos bem como na qualifi cação de nossos profi ssionais, o 

que foi plenamente atingido.

Para o ano de 2014 devemos nos preparar para novos de-

safi os que deverão surgir, visto que trata-se de um ano de 

eleições, e a economia não tem apresentado cenário está-

vel, com a taxa de juros subido e a infl ação também acima 

do projetado.

Nossa expectativa para 2014 é de mantermos nosso cresci-

mento e solidifi carmos nossa posição de mercado, com aten-

dimento aos nosso clientes com qualidade , prazos e preços 

competitivos e nos empenhando a estar inserido na visão do 

empresário moderno, aliado a manutenção dos nossos Certi-

fi cados ISO 9001; 14.001 e 18.001.

A QUALIDADE

Os resultados alcançados em 

2013 foram notoriamente sig-

nifi cativos e marcaram a con-

solidação do sistema de quali-

dade como um todo, através da 

gradativa redução do índice de 

peças não conformes, da me-

lhoria dos processos produtivos, da sinergia entre os gesto-

res, no aprimoramento da organização e disposição através 

da mudança de layout, da padronização e sistematização do 

armazenamento de matéria prima através de endereçamento 

estilo batalha naval, da conscientização e treinamento dos 

colaboradores, implementação de sistemas estilo Poka Yoke, 

investimento em instrumentos de controles e medidas mais 

precisos e manutenção e calibração da tridimensional. 

Os resultados positivos alcançados foram impulsionados pela 

diretoria atuante que prima pela qualidade de seus produtos 

e processos. O assunto qualidade é tratado na Rudloff  em to-

dos os níveis hierárquicos começando pela diretoria e a mes-

ma investe e acredita na melhoria contínua do SGI.

Vicente Alvarez

Gerente Financeiro

Cristiano Lima

Supervisor da Qualidade

Maria Aparecida Almeida

Encarregada de Compras

Evellin Sopran

Compradora
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RENOVAR E INOVAR

A Rudloff  nos últimos anos vem se preocupando muito com a segurança e a ve-

locidade dos dados informatizados, e com isso a cada dia sempre que possível 

vem renovando os microcomputadores dos colaboradores, pois todos sabem 

que micros novos tendem a garantir uma melhor performance de processa-

mento e guarda de dados.

Claro que não basta somente renovar, a Rudloff  resolveu Inovar, e após pes-

quisas e muito estudo, resolveu trazer para dentro do chão de fabrica, softwa-

re e equipamentos para acompanhamento e controle da produção, onde os 

próprios operadores das maquinas fazem lançamentos diretos deixando para 

trás a utilização de uma montanha de papel que na era da sustentabilidade, a 

natureza agradece! É claro que além da economia, essa inovação traz rapidez, 

veracidade e praticidade na informação. Outro ponto dentro deste controle, é 

que fi ca muito fácil a detecção de problemas na fabricação sendo possível to-

mar ações corretivas muito mais rápido do que quando o controle era manual.

Com isso pode-se planejar melhor os custos, os investimentos e trazer benefí-

cios para toda a cadeia de valor. 

GRANDES DESAFIOS

2013 foi um ano de grandes desafi os para a área comercial. 

Reformulamos o atendimento ao cliente e instalamos um canal direto e rápido 

com o mesmo.

Acrescentamos novos parceiros ao nosso portfolio e retrabalhamos os já exis-

tentes com o objetivo de termos uma carteira saudável e promissora.

A vinda dos novos clientes e a aculturação à fi losofi a desses foi um desafi o 

para a Rudloff , pois com eles demos um grande salto em termos de métodos e 

processos, além de aprimorarmos o nosso controle de qualidade.

Nosso desafi o para os próximos anos será cada vez mais, buscar parceiros 

saudáveis e rentáveis que desejem assim como nós a qualidade total e o bom 

atendimento, para juntos fazermos uma parceria forte e sustentável.

A Rudloff  é composta de pessoas que se doam para torná-la cada dia melhor, 

gostamos de participar das decisões do dia a dia e temos todo o apoio de nossa 

diretoria.

Não somos meramente funcionários, mas sim colaboradores que se preocu-

pam com o andamento da empresa e zelam pelo seu bom desempenho.

Jorge Roa

Departamento Comercial

Ramon Benedetti Silva

Encarregado do Depto Fiscal
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O foco da RUDLOFF sempre foi contratar apenas as obras 

que conseguirmos executar com “EXCELÊNCIA”, ou seja: - 

atender com produtos de qualidade e sempre em estoque; 

- equipamentos em perfeito estado de funcionamento e em 

quantidades sufi cientes para a necessidade da obra; - dispo-

nibilidade do encarregado de protensão certo para a obra em 

questão, engenheiros capacitados; e tudo isto disponível no 

momento exato em que a obra precisa.

Contratar obras é relativamente fácil; o difícil e mais impor-

tante é ter consciência e responsabilidade para atender com 

“EXCELÊNCIA”, por um preço que satisfaça ao cliente e que 

seja lucrativo para a RUDLOFF.

Quando enviamos um encarregado para obra, estamos na 

verdade enviando TODA a empresa. Com ele irão nossos pro-

dutos, equipamentos, nossa tecnologia, nosso compromisso 

com a boa técnica, enfi m, toda a nossa responsabilidade com 

a engenharia e com o nome RUDLOFF. Por isso nossos encar-

regados são extremamente efi cazes e comprometidos com 

a empresa.

Alguns clientes às vezes nos questionam sobre o valor de 

nossos produtos/serviços (pois temos apenas um encarre-

gado na obra). A resposta é que, para este encarregado na 

obra, temos mais de 100 máquinas na empresa, e outras 140 

pessoas se empenhando para produzir os produtos/equipa-

mentos a tempo, com total qualidade e para dar todo o apoio 

de que o encarregado precisa.

Outro fato importante deste atendimento com “EXCELÊNCIA” 

é termos clientes que “gostam” de trabalhar com a RUDLOFF 

e que confi am nos nossos serviços/produtos. Como prova 

disto, nas obras de protensão, neste ano de 2013, apenas dez 

clientes foram responsáveis por 87% do valor total de nossas 

contratações. São poucos, porém são fi éis.

Vale ainda ressaltar a importância de possuirmos equipa-

mentos modernos e em quantidades sufi cientes – tanto 

para a fabricação de nossos produtos como para execução de 

nossos serviços – e, principalmente, um GRANDE estoque de 

matéria prima e de produtos acabados. Neste ano de 2013, 

verifi camos que 73% de nosso faturamento foram represen-

tados pela venda destes materiais.

Eng. Luis Alberto A. Bessa

Gerente Técnico Comercial

O JEITO DE SER RUDLOFF
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A empresa possui Programa Anual de Treinamento, visando a capacitação, atualização e integração de seus colaboradores.

TREINAMENTOS

Integração e Uso de EPIs

Palestras da SIPAT Semana do Meio Ambiente

Prevenção: Trabalho em Altura

OHSAS 18.001 – Saúde e Segurança no Trabalho
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NASCIMENTOS / 2013

Ronaldo Caetano dos Santos é 

papai de Damares Garcia dos Santos

Braulio da Lapa Deus Santana é papai 

de Cibele Cristina Matos Santana

Rodrigo Borri é papai de

Luciana de Faria Borri

Beatriz Garcia dos Santos é mamãe 

de Eduardo Garcia de Sousa

Cristiano Lima é papai de

Mállika Panissolo Lima

Jorge Abelardo Oris de Roa é papai 

de Maria Clara Zucon Oris de Roa

28
ABR

26
JUN

13
DEZ

13
DEZ

25
MAI

18
JUN

João José do N. Neto é papai de 

Fernanda da Silva Nascimento

16
NOV
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ENGENHARIA É O NOSSO NEGÓCIO
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2013 começou a todo vapor! Já no dia 14 de 

Janeiro chegou a primeira máquina nova 

do ano: Torno Mecânico CNC da Panmachi-

ne, que possibilita a usinagem de peças de 

grandes dimensões com repetitibilidade e 

alta precisão. Chegaram também duas ou-

tras máquinas: Torno da Ergomat, que pos-

sibilita a usinagem de peças de pequenas 

dimensões de alta complexidade e alta pro-

dução e o Centro de Usinagem da Haas, que 

possibilita a usinagem de peças seriadas, 

com tempo alimentação reduzido e conforto 

ao operador. Nos últimos 3 anos houve forte 

investimento em novas máquinas. Este é o 

resultado da opção pela modernização de 

máquinas e equipamentos traçada em 2012. 

A direção sabe que para competir é preciso 

inovar. Máquinas mais modernas trazem 

ganhos na produtividade e na qualidade do 

meio ambiente, uma vez que são menos po-

luidoras e mais efi cientes. Máquinas antigas 

tem sido leiloadas.

Outro setor que está recebendo atenção e 

forte investimento é o setor de metrologia. 

Como o instrumento de medição abaixo que 

permite uma maior precisão na checagem 

das peças usinadas.

NOVAS MÁQUINAS

EXCELÊNCIA OPERACIONAL NO CHÃO DE FÁBRICA

Mantendo o foco na melhoria contínua a Rudloff  contratou em 2013 a empresa PPI-Multtask, especialista em sistemas foca-

dos no gerenciamento das atividades de produção, fornecendo soluções para que possamos atingir a excelência profi ssional 

no chão de fábrica, aplicando Tecnologias de Informação e de Automação junto às melhores práticas de manufatura.

Investimento em Máquinas Modernas

Investimento em Metrologia
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ECOMAUÁ E MARATONA DA 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A parceria Rudloff  – Mauá continua dando ótimos resul-

tados. Em 2013 o projeto Mauá foi premiado na Marato-

na Universitária de Efi ciência Energética.

A Rudloff  participou desta corrida construindo o cubo de 

alumínio das rodas do carro. Nós acreditamos e apoia-

mos a pesquisa e o desenvolvimento de novos talentos.

Parabéns a todos os envolvidos no projeto.

PARCERIA COM O INSTITUTO MAUÁ

Leia mais em http://blog.maua.br/2013/08/

ecomaua-e-maratona-da-efi ciencia-energetica/

EUREKA 2013

Apoiamos a Mauá com o aluno Gustavo em iniciação 

científi ca. O objetivo é estudar as tensões residuais no 

clavete após a usinagem.

Na primeira parte do projeto começamos usinando 

uma série de peças e medindo rugosidade e desgaste 

de ferramenta. Depois usinamos um clavete após o pro-

cesso de têmpera. Uma série de peças foram levadas à 

FEI onde neste momento o Gustavo está medindo as 

tensões residuais em peças usinadas sem tratamento, 

com tratamento e usinadas após o tratamento.

MOTOR STIRLING

Geração de energia através de luz solar Este sistema concentra os raios solares atra-

vés de espelhos motorizados em um sistema de ganho e perda de calor conhecido 

pelo princípio de Stirling. Este princípio consiste em comprimir um gás utilizando a 

energia solar e expandir. Pela diferença de temperatura gera-se energia com custo 

menor do que os sistemas de geração de energia solar convencionais.

PRATELEIRA MÓVEL

Outro trabalho apoiado pela 

empresa é a prateleira móvel para 

defi cientes. A pessoa aperta um 

botão e a prateleira gira chegando 

à posição que ela necessita.

Eng. Gelson Freitas Miori

Programação CAD/CAM
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PRODUTOS & SERVIÇOS

Macaco hidraúlico e Unidade Hidraúlica (UHR)

Viaduto JK – Marginal Pinheiros – SP



39RUDLOFF: QUALIDADE, AGILIDADE E EXPERIÊNCIA

Macaco de Protensão

Aparelhos de Apoio
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
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INSTITUIÇÕES APOIADAS

ABCD NOSSA CASA

Entidade sem fi ns lucrativos que cuida de crianças ca-

rentes, abrigadas com idade até 17 anos e 11 meses. 

A associação vai além do “simples” conceito de abrigo, 

tendo a inclusão social como principal objetivo. Para 

conhecer, visite:

www.abcdeducacaoecultura.com.br

AÇÃO SOLIDÁRIA CONTRA O 
CÂNCER INFANTIL

Realiza programas que proporcionam a difusão da rea-

lidade da doença e do lema: o câncer tem cura. Promo-

ve a suplementação dos recursos necessários aos trata-

mentos adequados nos melhores níveis e intercâmbio 

com grupos interessados.

www.acaosolidaria.org.br
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CASA DOS VELHINHOS DE 
ONDINA LOBO

É uma instituição voltada ao amparo de idosos, 

que atua desde 1947! Sua fundadora, Ondina Lobo, 

costumava dizer: “Ao choro de uma criança, todos 

socorrem. Já o sorriso de um velho a todos afugenta”. 

Para conhecer, visite:

www.ondinalobo.org.br

UM TETO PARA MEU PAÍS

É uma organização sem fi ns lucrativos liderada por 

jovens, que trabalham junto às famílias de assen-

tamentos irregulares e favelas para melhorar sua 

qualidade de vida a partir da construção de casas de 

emergência.

www.umtetoparameupais.org.br



44 RELATÓRIO DE ATIVIDADES SOCIOAMBIENTAIS 2013



45RUDLOFF: QUALIDADE, AGILIDADE E EXPERIÊNCIA

AGRADECIMENTOS

VALOR DA SUSTENTABILIDADE,                  
QUE VALOR TEM?

Olhando para a realidade do nosso país de forma ampla, parece difícil res-

ponder a esta questão. Em meio a grandes difi culdades como corrupção, 

falta de infraestrutura, excessiva carga de impostos, falta de mão de obra 

qualifi cada, desperdício e inefi ciência, para citar algumas, como pensar 

no valor da Sustentabilidade? Não teríamos muitas outras prioridades?

Acreditamos que a mudança começa por cada um e por cada empresa, 

pois para mudar um cenário gigantesco e complexo, talvez seja preciso 

um grande movimento; mas para mudar o nosso entorno é preciso ações 

diárias e constantes.

É desta forma que aqui na Rudloff  procuramos manter o entusiasmo (do 

grego en + Theos, literalmente: em Deus) apostando na melhoria contínua 

da Qualidade, no cuidado com o Meio Ambiente e com a nossa gente.

Outro dia um colaborador que está conosco há mais de 15 anos disse: “Te-

nho satisfação de saber que o meu trabalho bem feito (administração) 

proporciona um bom desenvolvimento para todos os funcionários”; outro 

colaborador, conosco há mais de 20 anos na área de engenharia diz: “So-

mos responsáveis por 150 famílias”.

Estas palavras signifi cativas me levaram a refl etir sobre o que fazemos 

aqui. Trabalhamos muito sim, mas também cumprimos um papel so-

cial. O trabalho é muito mais do que o cumprimento de uma função, é 

através dele que deixamos a nossa marca no mundo, ou para o bem ou 

para o mal.

Para nós a Sustentabilidade é um valor que a cada ano se interioriza 

mais, em cada membro da equipe e se refl ete em um ambiente seguro 

e saudável.

Quando um colaborador fala neste nível de comprometimento ele revela 

que é e sempre foi comprometido com estes valores.

Não existe Sustentabilidade sem o comprometimento de cada pessoa que 

desempenha bem o seu papel social, o seu papel familiar, o seu papel 

profi ssional, ou seja, sem estar comprometido com o bom desempenho 

em todas as áreas da vida humana.

Mônica Toutin

Diretora de Sustentabilidade

AQUI NA RUDLOFF 

PROCURAMOS MANTER 

O ENTUSIASMO 

APOSTANDO NA 

MELHORIA CONTÍNUA 

DA QUALIDADE, NO 

CUIDADO COM O MEIO 

AMBIENTE E COM A 

NOSSA GENTE.
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CRÉDITOS

COORDENAÇÃO GERAL

Mônica Bernardo Toutin

DADOS TÉCNICOS E 
ADMINISTRATIVOS

Carlos Roberto Vieira Marques

Raphael Sampaio Werneck Filho

APOIO

Cristina Alves Ciotto

Diovany Tadeu Vilela

Eduardo Toutin

Gelson Freitas Miori

Luis Alberto Almeida Bessa

Luiz Carlos da Silva

Waldir Ribeiro Corrêa

PROJETO GRÁFICO

             IceCream Design         
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CONTATOS

DIRETORIA DE 
SUSTENTABILIDADE

monica.toutin@rudloff .com.br

ADMINISTRAÇÃO

vicente.alvarez@rudloff .com.br

ENGENHARIA/ COMERCIAL

luis.alberto@rudloff .com.br

OBRAS

rogerio.machado@rudloff .com.br

leandro.correa@rudloff .com.br

carlos.roberto@rudloff .com.br

USINAGEM/ COMERCIAL

usinagem@rudloff .com.br

jorge.roa@rudloff .com.br
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