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Internet de Qualidade
para sua empresa

Uma conectividade veloz e eficiente é fundamental para 
o sucesso de qualquer empresa, pois as mesmas estão
cada vez mais dependentes de recursos digitais.
Por isso é essencial escolher um serviço de Internet
de qualidade, com alta velocidade e desempenho.

A GGNET Telecomunicações está preparada para esta
nova faze da transformação digital, com suporte técnico
especializado, 24 horas por dia, 7 dias por semana,  rede
de fibra óptica 100% digital, robusta e segura, para proporcionar 
a segurança que sua empresa necessita, sem burocracia de
Call Centers (0800), nossa equipe de atendimento ao cliente é
capacitada para oferecer suporte técnico rápido e eficiente, através
de canais como telefone, e-mail e mensagens instantâneas.

Estamos presentes em todas as cidades do Alto Vale, 
com atendimento e serviços de alta disponibilidade.

    Solicite a visita de um dos nossos consultores.
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Nossos INSTITUTOS
são Credenciados como 
Unidade EMBRAPII de 
Manufatura a Laser.

Institutos SENAI de Inovação

Nossos INSTITUTOS
são Credenciados como 
Unidade EMBRAPII de 
Manufatura a Laser.

Joinville - SC 
Processamento 
a Laser  

Plataformas Tecnológicas:
• Manufatura Aditiva a Laser
• Tratamento de Superfícies a Laser
• Soldagem e Corte a Laser

Sistemas de 
Manufatura 

 

Plataformas Tecnológicas: 
• Desenvolvimento de 
Processos de Usinagem
• Desenvolvimento de 
Produtos e Máquinas Automáticas
• Tecnologia de Materiais 
aplicados a Processos de Usinagem

isi.laser@senai.br
isi.sist.manufatura@senai.br
(47) 3441-7783
(47) 3441-7789
Rua Arno Waldemar Döhler, 
308, Santo Antônio 
CEP: 89219-510

 

 
 

 

Florianópolis - SC
Sistemas 
Embarcados
Plataformas Tecnológicas:
• Dispositivos e Equipamentos 
   para Computação Embarcada
• Sistemas de Aquisição de 
   Dados e Controle Embarcados
• Sistemas de Análise de 
   Dados em Sistemas Embarcados

isi.sist.embarcados@senai.br
(48) 3239-1481
Avenida Luiz Boiteux Piazza,
574 - Cond. Sapiens Parque,
Canasvieiras 
CEP: 88054-700

INSTITUTOS
SENAI

DE INOVAÇÃO
EM SC

A indústria pode
ser ainda mais moderna. 
Com os Institutos SENAI de Inovação e de Tecnologia e o Centro de 
Inovação SESI em Tecnologias para a Saúde, você vê na prática as 
soluções ágeis e inovadoras que a tecnologia e a pesquisa aplicada 
podem proporcionar ao desenvolvimento industrial

Com três institutos de inovação e seis de tecnologia (mais um em fase 
de transição), o SENAI/SC integra uma rede nacional de fortalecimento 
da inovação e desenvolvimento de tecnologias aderentes à indústria 
4.0. Os institutos de Inovação são credenciados pela Empresa Brasileira 
de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). Em todo o Brasil são 85 
estruturas, que atuam de maneira complementar.
Outro empreendimento de inovação da Federação das Indústrias de 
Santa Catarina (FIESC) é o Centro de Inovação SESI em Tecnologias 
para a Saúde.



Instituto SENAI
de Inovação em 
Sistemas de 
Manufatura e em 
Processamento 
a Laser 

Peça sobressalente representa custo, armazenamento, transporte, ou seja, pode significar 
desperdício. Mas é absolutamente necessária se for vital para o fornecimento de energia para 
uma localidade. E qual o espaço físico que ela exige? Outro problema... que aos poucos vai 
sendo deixado para o passado. É possível armazenar peças caras e complexas, de metal, num 
arquivo de computador, no HD externo ou na nuvem. Sem custos de transporte e de 
armazenagem, elas estarão disponíveis somente quando forem necessárias. 

Esse processo será uma realidade a partir do projeto “Manufatura Aditiva de Sobressalentes 
Metálicos”, a ser desenvolvido pelo Instituto SENAI de Inovação em Processamento a Laser em 
parceria com o Sistema Furnas, um conglomerado de 21 usinas hidrelétricas, duas termelétricas, 
um complexo eólico (e outros 38 projetados) e que tem capacidade instalada de 18.269,1 MW. A 
proposta do Instituto do SENAI aprovada no edital PD&I 2020 de Furnas Centrais Elétricas 
prevê que, assim que, sem participação humana, detectar uma avaria, o próprio sistema envia 
um comando para um computador e uma impressora 3D, que começa a “imprimir” – camada 
por camada – a peça desenhada e armazenada num arquivo CAD (Computer Aided Design). 

Soluções ágeis, integradas e customizadas 
para a Indústria Moderna

O avanço da manufatura e as 
possibilidades de criar produtos 
customizados em massa exigem 
sistemas, processos e materiais de alto 
desempenho. Esses são os principais 
eixos de atuação do Instituto SENAI 
de Inovação em Sistemas de 
Manufatura. 

Já o Instituto de Inovação em 
Processamento a Laser é o primeiro 
centro de processamento de materiais 
a laser da América Latina. O instituto 
oferece à indústria estrutura única, 
com equipamentos exclusivos, como a 
segunda maior máquina do mundo em 
deposição de metais a laser e a 
oportunidade de desenvolver 
produtos e soluções inovadores.

Entre as inúmeras contribuições dadas pelos 
institutos SENAI de Inovação em Sistemas de 
Manufatura e Processamento a Laser estão os robôs 
de pintura de plataformas petrolíferas, desenvolvido 
para a Petrobrás, e o snake, criado para a General 
Motors. Os equipamentos substituem pessoas em 
atividades perigosas ou complexas. A pintura 
externa das plataformas é delicada, tendo em vista o 
perigo da atividade. Já o snake utiliza recursos de 
biomimetismo, em que a engenharia busca na 
natureza soluções para problemas práticos, como a 
cinemática de serpentes em transposição de 
obstáculos. O robô Snake tem o movimento do 
braço humano e a agilidade de uma cobra. Sua 
concepção permite que seja adaptado a distintas 
aplicações, como pintura, montagem de sistemas 
complexos, soldagem e inspeção de máquinas e 
equipamentos da indústria aeronáutica, petróleo e 
gás e automotiva. As inovações contam com o apoio 
da Embrapii.

Os dois institutos também atuaram fortemente em 
dois projetos de enfrentamento da Covid-19, ambos 
para a ampliação da oferta de ventiladores 
pulmonares artificiais nas UTIs brasileiras. Uma 
frente atuou no conserto de aparelhos que estavam 
avariados e abandonados pelos hospitais, tendo 
recuperado 65 equipamentos. A outra frente, 
trabalhou no desenvolvimento de produtos e 
processos industriais para o aumento da produção 
nacional dos respiradores. Nove indústrias se 
integraram em seis projetos, que alcançam uma 
capacidade produtiva de 8 mil unidades por mês.



Instituto SENAI 
de Inovação 
em Sistemas 
Embarcados

Referência nacional em pesquisa e 
desenvolvimento para tornar 
processos e produtos industriais mais 
inteligentes e eficientes, o Instituto 
SENAI de Inovação em Sistemas 
Embarcados realiza pesquisas 
aplicadas de ponta para a indústria. 
Desenvolve soluções e novos 
produtos em Transformação Digital, 
IoT (Internet das Coisas), Indústria 
4.0 e máquinas e equipamentos 
inteligentes.

O empreendimento integra o Instituto 
da Indústria, uma estrutura da FIESC 
localizada no Sapiens Parque, espaço 
que congrega empresas de alta 
tecnologia. O Instituto da Indústria 
abriga também o LabFaber, 
laboratório em cooperação com a 
Fundação Certi, e a Hards, uma 
aceleradora de startups.

A inteligência embarcada em um nanossatélite (com 
dimensões de 30 cm x 20 cm x 20 cm), que percorrerá 
a órbita terrestre a 600 quilômetros, coletando 
informações sobre agricultura, gestão de cidades e 
segurança pública; uma cadeira de rodas comandada 
pelos olhos; sistemas 4.0 para indústrias de diferentes 
setores (de sucos a vestuário), o controle da 
temperatura de pessoas dentro de um ambiente com 
um shopping center, o controle de máquinas e 
implementos agrícolas a distância ou o controle de 
segurança de uma barragem. Estes são alguns dos 
projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento no 
Instituto SENAI de Inovação em Sistemas Embarcados.

Recentemente, o instituto lançou a Chamada 
Whirlpool SENAI/SC de Inovação para Transformação 
Digital, uma oportunidade para startups realizarem 
parceria com uma indústria de base global. Instituída 
no âmbito da Plataforma Inovação para a Indústria, a 
iniciativa é um processo de inovação aberta que busca 
identificar soluções nas áreas de meios de pagamento 
e de logística, focadas na ampliação do e-commerce. 
Esta foi a primeira chamada do gênero realizada por 
um dos institutos de Inovação do SENAI em Santa 
Catarina. A proposta deve ter prosseguimento, sempre 
promovendo a inovação de maneira integrada entre 
startups e grandes indústrias.

O instituto também integra a rede de Inteligência 
Artificial da Embrapii.



Alimentos e Bebidas
Chapecó - (49) 3321-7327

Eletroeletrônica
Jaraguá do Sul - (47) 3372-9500

Cerâmica
Criciúma - (48) 3431-7150 

Têxtil e Confecções
Blumenau - (47) 3321-9677 
Brusque - (47) 3251-8900

Ambiental
Blumenau - (47) 3321-1805 

Logística de Produção 
Itajaí - (47) 3341-2930  

Soluções Digitais (em transição)  
Tubarão - (48) 3621-5681  

Institutos SENAI 
de Tecnologia 
em SC

A realidade aumentada como opção versátil e barata para 
mostrar o interior de imóveis que ainda estão em obra é um 
projeto em desenvolvimento no Núcleo de Soluções Digitais 
do SENAI em Tubarão (futuro Instituto de Tecnologia), em 
parceria com uma construtora. Iniciativas de desenvolvimento 
tecnológico das indústrias são rotina nos institutos de 
tecnologia, que oferecem serviços de metrologia, consultoria 
e desenvolvimento de produtos e processos. 

Dois avanços em 2020 foram a instalação do Instituto da 
Indústria Eggon João da Silva, em Jaraguá do Sul, com foco 
em eletromobilidade e energias renováveis e dos Laboratórios 
de Biologia Molecular (LabMol, para testes a partir do DNA 
das células) e de Bioinformática, instalados em Chapecó e 
Florianópolis, respectivamente. Estas estruturas laboratoriais 
inicialmente estarão focadas em testes para Covid-19 e depois 
poderão ser utilizadas na identificação de outras doenças ou 
mesmo na segurança de alimentos.

Atuação em rede com serviços de 
metrologia, consultorias e 
desenvolvimento tecnológico. 

ist@sc.senai.br
sc.senai.br/laboratorios-de-ensaios
sc.senai.br/consultorias

Centro de Inovação SESI em
Tecnologias para a Saúde
O Centro de Inovação SESI em Tecnologias para a Saúde 
coordena, a partir de Florianópolis, a geração de inovações 
focadas na promoção da saúde e segurança das pessoas e 
em ambientes de trabalho.

Atua nas áreas de saúde (promoção, diagnóstico precoce e 
aumento das capacidades humanas), segurança (ambiente 
de trabalho seguro, monitoramento de riscos e prevenção 
de acidentes) e comportamento (entendimento do fator 
humano e soluções que facilitem saúde e segurança).

cis@sesisc.org.br
+55 48 3332 3442
https://cists.com.br/









O Brasil ocupa a quarta posição 
no ranking entre os países 
com mais mortes em aci-

dentes de trânsito no mundo. Os 
dados são da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), que mostra que em 
2018 o país atingiu a triste marca de 
23,4 mortes por 100 mil habitantes 
– uma morte a cada 15 minutos. 

Apesar destes dados, o Brasil re-
gistrou uma queda anual de 7% nas 
mortes por acidentes de trânsito no 
período entre 2015 e 2019. Os da-
dos são do Departamento de Infor-
mática do Sistema Único de Saúde 
(DataSUS). Esta redução é reflexo, 
também, de ações que visam au-
mentar a segurança dos motoristas.

Um exemplo disto é a Moss do 
Brasil Equipamentos. Uma empre-
sa de Rio do Sul/SC, fundada por 
Dalton Alexandre da Silva em 2010 
com o objetivo de atender o mer-
cado no segmento da Metrologia 
Legal, através de ensaios metroló-
gicos. “Em 1997 meu irmão faleceu 
vítima de um acidente de trânsito. Até 
hoje não sabemos o que causou sua 
morte, mas neste dia eu fiz um jura-
mento de que iria contribuir para que 

vários pais e irmãos não passassem 
por essa dor”, afirma o empresário. 

Com uma promessa em mente, 
Dalton estudou engenharia elétrica 
e mecânica e viu na fabricação de si-
muladores de pistas a oportunidade 
de contribuir para um trânsito me-
nos perigoso. 

A empresa, que em pouco tem-
po virou líder de mercado e principal 
fabricante dos equipamentos simu-
ladores de pista para cronotacógra-
fos, estreitou o contato com o órgão 
regulador do setor metrológico no 
Brasil, o INMETRO, para desenvol-
ver, inovar e aprimorar processos 
de ensaios metrológicos no ramo 
automotivo.

Com isso, a Moss do Brasil tem 
seus equipamentos 100% homolo-
gados pelo INMETRO e possui equi-
pe de profissionais devidamente 
capacitada e habilitada para aten-
der os clientes. Em sua trajetória já 
possui mais de 300 equipamentos 
auditados pelo INMETRO com pleno 
funcionamento em todo o Brasil, o 
que comprova sua idoneidade.

00 SUCESSO  S/A 

Simulador de Pista para 
Cronotacógrafo

O cronotacógrafo é o instrumen-
to ou conjunto de instrumentos des-
tinado a indicar e registrar, de forma 
simultânea, inalterável e instantânea, 
a velocidade e a distância percorri-
da pelo veículo, em função do tempo 
decorrido, assim como os parâme-
tros relacionados com o condutor do 
veículo, tais como: o tempo de traba-
lho; período de parada e de direção. 
Seu uso é obrigatório nos veículos 
de transporte e de condução escolar, 
os de transporte de passageiros com 
mais de dez lugares e os de carga com 
peso bruto total superior a quatro mil, 
quinhentos e trinta e seis quilogramas 
e nos veículos de transporte de cargas 
perigosas.

Um dos produtos da Moss é o Si-
mulador de Pista, voltado para testa-
gem deste equipamento, que tem a 
verificação obrigatória prevista na Re-
solução Contran nº 92, de 4 de maio 
de 1999. O objetivo é assegurar que 
as medições realizadas por esses ins-
trumentos sejam confiáveis, de acor-
do com os requisitos estabelecidos 
pelo Inmetro.

Diante disso, a Moss criou um si-
mulador totalmente digital com ban-
co de rolos e com sistema de roletes 
auxiliares, compatível com todo tipo 
de veículo, do pequeno utilitário aos 
grandes caminhões e ônibus. 

O equipamento é operado atra-
vés de um tablet, que gera agilidade 
e facilidade. Com sistema de rolos au-
xiliares para veículos traçados, tam-
bém não possui restrições de aros. A 
estrutura é reforçada, possui sistema 
hidráulico com levantamento auto-
mático e sistema de segurança que 
inibe o acionamento das plataformas 
durante o ensaio. O software é atuali-
zado remotamente e os relatórios são 
enviados online para o órgão regula-
mentador.
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Simulador de Pista para 
Taxímetro

A aferição do taxímetro é obriga-
tória, e as empresas ou taxistas que 
deixarem de fazer o procedimento 
estão sujeitos a multas. Algumas afe-
rições são feitas em pistas comuns, 
com a presença de um fiscal. Um 
produto totalmente novo, operando 
de forma confiável e idônea que ga-
rante resultados mais precisos, mi-
nimiza riscos humanos, aumentando 
a produtividade do metrologista, ze-
lando por sua segurança e do taxista 
durante o procedimento de aferição 
do taxímetro. O equipamento é cer-
tificado pela Portaria do INMETRO nº 
256/2007.

Com o simulador criado pela Moss, 
a aferição ficou mais ágil, sendo que 
o procedimento dura em média até 
15 minutos, com realização de três 
ensaios no taxímetro, bandeira um, 
bandeira dois e a hora parada. Com o 
novo equipamento tudo é registrado 
através de câmeras instaladas dentro 
e fora do veículo, gerando um relató-
rio automático para dizer se o valor de 
tarifação informado no taxímetro está 
correto.

Este equipamento traz agilidade 
na realização da verificação do taxí-
metro, reduzindo em até quatro vezes 

o tempo de verificação metrológica. 
Além disso, garante segurança para o 
metrologista e taxista, evitando a alta 
periculosidade do procedimento reali-
zado em pista real. 

Com isso, gera mais credibilidade 
e confiança na relação de consumo 
entre o prestador de serviço (taxista) 
e o consumidor, através da qualidade 
e precisão que o equipamento pro-
porciona. A transparência no proces-
so de verificação do taxímetro entre o 
metrologista e o taxista é outro ponto 
importante, pois gera um relatório de 
forma idônea e segura.

Inovação tecnológica
A Moss do Brasil também dispo-

nibiliza o implemento para transporte 
de Simulador de Pista para Taxíme-
tro. Se trata de uma estrutura móvel 
completa para realizar as aferições 
dos taxímetros. Tem por finalidade, 
criar estrutura funcional e dinâmica 
de carrocerias para o transporte e lo-
gística de simuladores de pista, além 
de a própria estrutura de transporte 
servir de apoio ao metrologista para o 
atendimento nos processos de verifi-
cação e fiscalização em regiões onde 
a demanda não justifica o investi-
mento em estrutura física.

Já consolidada, hoje a marca Moss 
do Brasil alcança o patamar conquis-

tado com cerca de 70% do mercado de 
simuladores de pista comercializados, 
a empresa ainda conta com estoque 
de peças originais para reposição, 
proporcionando a seus clientes a me-
lhor performance, conforto e estabili-
dade do equipamento.

Estabelecida em Rio do Sul e com 
atuação em todo território nacional, 
busca expansão para outros merca-
dos, proporciona atendimento per-
sonalizado com serviços diferencia-
dos, primando pela transparência e 
segurança em todos os atos, o que 
possibilita destacar-se em sua área 
de atuação.

Informações:

mossdobrasil.com.br
@mossdobrasiloficial
Moss do Brasil Equi-
pamentos Ltda

Fotos: Produtora Hue
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Ampliações



Ampliações



A história de uma das maiores em-
presas do Alto Vale começou 
em 1943, quando Hermann e 

Lilly Bremer vieram para Rio do Sul, 
cidade que se encontrava em plena 
prosperidade pela extração da ma-
deira. Montaram a primeira oficina 
e com muito trabalho e dedicação 
foram prosperando.

Hoje, a empresa de Horst Bremer (in memo-
riam) e Ivone Piske Bremer, produzem caldei-
ras, aquecedores de fluído térmico e perifé-
ricos. Ao longo dos seus quase 75 anos, os 
produtos Bremer marcam presença no de-
senvolvimento de empresas nacionais e es-
trangeiras, com equipamentos de alto padrão 

tecnológico de concepção própria e licenciados 
por renomados fabricantes europeus.

H. Bremer
Nova caldeira traz inovação para o mercado 

nacional e internacional 

A H. Bremer tem 
equipamentos de ponta, 

indústria 4.0 dentro de casa. 
São diferenciais que propiciam 

garantia de qualidade ao produ-
to e velocidade na produção. 

Nós temos um sistema 
único de produção.“ SUCESSO  S/A 32



Empresa inovadora 

A H. Bremer, sempre buscando inovar, lançou no mercado as cal-
deiras Tecnotherm, equipamento responsável por trazer economia. 
Esta nova caldeira é do tipo mista, com fornalha aquatubular de pa-
redes membranadas e tubos próximos e unidos por soldas de arco 
submerso, que possui grande porcentagem da sua área de troca em 
área de irradiação, o que propicia uma rápida resposta ao processo 
do cliente de acordo com a demanda de vapor. 

De acordo com o gerente de Engenharia da H. Bremer, Moacir 
Junges, a Tecnotherm pode ser instalada sem a necessidade de uma 
casa de caldeira. “Ela é uma fornalha dimensionada para maior tempo 
de permanência dos gases na parte quente e, consequentemente, melhor 
eficiência na queima dos voláteis com maior volume disponível por Kcal 
de energia na câmara combustão”, explica.

A grelha do equipamento possui uma garantia exclusiva de três 
anos e não precisa de substituição periódica de peças ou elemen-
tos. Conta ainda com a tecnologia de grelha rotativa refrigerada com 
água da própria caldeira, que pode operar com baixo excesso de ar, 
na ordem de 45%, aumentando, assim, a eficiência de sua combus-
tão. “Isso garante que não haja uma fusão de cinzas nem de materiais 
não combustíveis presentes na biomassa”, complementa Junges.

Quando comparada às demais opções de caldeiras no mercado, 
a Tecnotherm se destaca pelo custo benefício, além da flexibilidade 
em carga de operação. O moderno sistema operacional de sopragem 
de fuligem permite a caldeira operar o ano todo, sem a necessidade 
de paradas para limpeza e manutenção desnecessárias.“A máquina 
possui melhor resposta à demanda de vapor, um menor consumo de 
combustível por tonelada de vapor gerado, propicia maior vida útil e, com 
as recomendações de operação, terá maior disponibilidade porque não 
precisará parar durante o ano. Assim, a produção será contínua, elimi-
nando setups de processo e períodos improdutivos”, ressalta o gerente.

Empresa
InovadoraInovadora

H. Bremer
A H. Bremer conta com 168 colabora-

dores e com um parque fabril com cerca de 
130 mil m², propiciando uma grande capa-
cidade produtiva para marcar presença no 
desenvolvimento de empresas nacionais 
e estrangeiras, com equipamentos de alto 
padrão tecnológico, de concepção própria 
e licenciados por renomados fabricantes 
europeus.

“Nosso parque fabril está sendo altamen-
te modernizado. Em termos de qualidade de 
fabricação, a H. Bremer tem equipamentos 
de ponta, indústria 4.0 dentro de casa. São 
diferenciais que propiciam garantia de qua-
lidade ao produto e velocidade na produção. 
Nós temos um sistema único de produção”, 
complementa Moacir Junges.

A empresa também pensa com carinho 
na relação com o consumidor, com foco no 
pós-venda e no atendimento próximo ao 
cliente, em qualquer lugar do Brasil. “O in-
vestimento inicial pode ser um pouco maior, 
mas o custo de manutenção baixa muito. O 
normal de uma grelha é ter uma alta quan-
tidade de troca de peças que dão problemas. 
Isso é uma coisa que a grelha da H. Bremer 
dispensa, é uma grelha sem necessidade de 
manutenção frequente”, finaliza.

Informações:

www.bremer.com.br
@hbremerbr 
H Bremer & Filhos
H Bremer & Filhos Ltda
H Bremer
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A história da Frahm começou com o jovem Norberto 
Frahm. Em sua pequena oficina consertava rádios 
e uniu todo o seu conhecimento a uma série de 

incansáveis tentativas, e desenvolveu um aparelho feito 
com tecnologia pioneira que não demoraria a revolucio-
nar o mercado de rádios do Sul do país.

Aquele aparelho se tornaria o impulso para a inaugu-
ração da mais nova fábrica de rádios transistorizados do 
Brasil. Em 09 de junho de 1961 nascia a Frahm Indústria 
e Comércio de Rádios Ltda, a empresa que, nos 50 anos 
seguintes, provou diversas vezes que esse foi apenas o 
começo da sua história.

Atualmente com 180 colaboradores, a empresa que 
tem no DNA a inovação, não cansa de surpreender. Ao 
longo dos anos se destacou como a primeira indústria 
brasileira a produzir caixas amplificadas; a primeira com 
rádio FM; pioneira na produção de caixas com entrada 
USB e Bluetooth; e a primeira com bateria interna no 
país. “Temos no DNA a busca constante por diferenciação e 
inovação”, afirma André Frahm, Gestor de P&D e Marke-
ting da empresa. 

Frahm
Uma história 

escrita pela música

Novos projetos
Em quase 60 anos de história, a Frahm passou por 

muitas fases. Começou com o rádio, passou pela era 
dos 3 em 1, produziu televisores, até em 1994 enfren-
tou uma forte crise. “Tivemos que nos reinventar, sem re-
cursos e sem crédito, mas com a ajuda de fornecedores e 
colaboradores conseguimos”, destaca. Foi aí que a Frahm 
remodelou seu modelo de negócio, deixando de produ-
zir rádios e passando a investir na produção de caixas 
de som multiuso. 

Com a produção alta, o senhor Norberto Frahm 
precisou aumentar os pedidos de alto-falantes. Mas, 
a empresa que os fornecia não conseguia alcançar a 
demanda necessária. Foi então que nasceu a HINOR, 
inicialmente para suprir a necessidade da Frahm, e pos-
teriormente conquistar o mercado do som automotivo. 

Hoje a Frahm e a Hinor atuam em três setores: cai-
xas de som multiuso/portáteis, sonorização de ambien-
tes e sonorização automotiva. Na linha de caixas estão 
produtos que o usuário compra e já começa a usar, bas-
ta conectá-lo a uma fonte de energia, conhecidos como 
plug-in-play.

Na linha de sonorização de ambientes a Frahm tem 
ganhado muito destaque. Atua em três segmentos: co-
mercial, profissional e residencial – e hoje conta com 
portfólio de produtos amplo, possuindo em média 120 
produtos, desde amplificadores, caixas de som de so-
brepor e caixas de som de embutir. E na sonorização 
automotiva atua com a marca Hinor.

Informações:

www.frahm.com.br

@frahmoficial
/FrahmOficial
Frahm Oficial



Inovação
Através de um comitê de produtos – composto por 

profissionais da área de engenharia, marketing, comer-
cial, projetos e processos – a Frahm está em busca cons-
tante por inovação, seja em produtos, processos ou até 
mesmo de gestão.

Além disso, possui um comitê de inovação, ligado di-
retamente ao conselho de administração da empresa. Ali 
são criados novos produtos. “Historicamente nossos me-
lhores produtos nasceram aqui na Frahm, através das nossas 
ideias”.

Mas, inovar não é apenas lançar novos produtos ou 
novas formas de produzir. É saber inovar na gestão, na 
maneira de fazer. “Temos em nossa fábrica inovação em vá-
rios setores, sendo um deles a marcenaria onde produzimos 
nossas caixas de som usando matéria prima MDF, no corte 
das peças sobra o farelo que é sugado para um cilo através 
de um sistema de exaustão e após é enviado automatica-
mente para um sistema de queimador, que gera calor para 
a estufa do setor de pintura eletrostática, fazendo com que 
tenhamos redução no consumo de gás GLP”, ressalta André.

Nas linhas finais, ou seja, no setor de montagem dos 
produtos, o setor de processos desenvolveu ao longo dos 
anos aplicadores de cola automáticos, retirando das mãos 
dos colaboradores as bisnagas de cola. “Isso fez com que 
melhorasse a qualidade/produtividade dos nossos produtos, 
depositando cola na quantidade correta e uniforme em toda 
a extensão do produto”.

No setor de serigrafia a empresa trabalha com tinta 
vinílica com apenas uma cor, secagem lenta e processo 
manual. “Desenvolvemos internamente uma máquina de 
serigrafia automática que será instalada em 2021, com ela 
usaremos tinta UV com duas cores, secagem de forma rápida 
através de sistemas ultravioleta, melhorando a qualidade e a 
produtividade”, complementa.

Com uma visão social, a Frahm doa para a Apae as so-
bras das bordas de espuma dos alto-falantes. Esse ma-
terial é utilizado para fazer almofadas. É, a inovação, sem 
dúvidas, é o que mantém a Frahm em constante processo 
de evolução. 

    

André Teixeira Frahm
Gestor de P&D e 
Marketing da empresa

Norberto Frahm
Fundador da empresa



Processos de produção com 
tecnologia moderna conecta-
dos a pesquisas, treinamentos 

constantes e participação em feiras 
e eventos em todo o mundo faz com 
que a Rohden Portas se destaque no 
mundo inteiro. 

A empresa está em constante 
inovação, o que pode ser percebido 
nos indicadores de desempenho das 
fábricas. De acordo com o gerente de 
produção, Odirlei Moratelli, as princi-
pais decisões são tomadas com base 
nestes dados. “Usamos indicadores 
para dar direção às nossas ações. Os in-
dicadores são as nossas metas e sabe-
mos claramente onde queremos chegar. 
Medimos a produtividade das linhas de 
produção através do volume de produ-
ção por dia por pessoa, esse é um dos 
principais indicadores”, afirma.

Rohden Portas
Sempre em busca das melhores 

tecnologias para manter os bons 
resultados em produtividade, quali-
dade e evitar problemas, a Rohden 
implementou melhorias constantes 
na produção. Com a compra de robôs, 
mudanças de processos e aquisição 
de máquinas, em oito anos a em-
presa reduziu o índice de portas que 
apresentavam problemas. “Em 2012, 
a cada 100 portas produzidas uma 
apresentava algum tipo de problema no 
cliente, hoje, com todas as mudanças 
e tecnologias implementadas, apenas 
uma a cada 6000 mil portas apresenta 
algum problema”, afirma Odirlei.

Busca por tecnologias
Além das mudanças na fábrica, a 

Rohden busca participar de feiras, 
acompanhando o que há de mais 
novo no setor madeireiro. Segundo 
o gerente de produção, um grande 
marco na tecnologia de nossos pro-

cessos foi a aquisição de uma li-
nha de máquinas para o setor 

de pré-corte, que identifica 
os defeitos da madeira 

através de um scaner an-
tes do corte e seleciona 
as peças por medida e 
padrão de qualidade. 
“Antes esse trabalho 
era manual, demanda-
va muito tempo e os 
índices de perdas eram 
maiores. Com essa mu-

dança economizamos cer-
ca 10% da matéria prima 

naquele estágio de processo 
e ganhamos aproximadamente 

20% no volume de madeira clear – 
madeira sem defeitos”, destaca.

Inovação em produtos, gestão e tecnologias

A automação e inovação norteia 
as ações da fábrica e, com isso, a pro-
dução de portas por pessoa por dia 
passou de 3,5 em 2008 para 9 em 
2020. “Tudo isso foi possível através 
de melhorias de gestão, processos e 
tecnologias”, complementa Odirlei. 

O transporte dos produtos dentro 
da fábrica era um dos maiores des-
perdícios internos. E, para ganhar em 
produção, a empresa melhorou a lo-
gística, aproximando as linhas de pro-
dução sempre em busca do melhor 
Layout das máquinas e melhorando 
os sistemas de transporte. Com isso 
as pessoas ficaram mais no ambiente 
de trabalho e a produção aumentou. 
“A gestão contribuiu muito para reduzir 
os índices de refugos e retrabalho. A dez 
anos tínhamos cerca de 10% de refugos 
de componentes ao longo dos processos 
e aproximadamente 12% de retrabalho. 
Hoje, após essa jornada de melhorias 
conseguimos reduzir os índices para 3% 
e 1,5% respectivamente”, aponta.

“Usamos indicadores para 
dar direção as nossas 
ações. Os indicadores são 
as nossas metas, sabemos 
claramente onde queremos 
chegar. Medimos a produti-
vidade das linhas de pro-
dução através do volume 
de produção por dia por 
pessoa, esse é um dos prin-
cipais indicadores.

Odirlei Moratelli
Gerente de produção
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Automação 

Na Rohden Portas de Salete, onde são produzidas as portas para 
exportação, trabalham três projetistas, cinco mecânicos e um eletricis-
ta em tempo integral voltados as melhorias e automações. Grande par-
te das melhorias nas máquinas são feitas na fábrica, o que gera muito 
mais agilidade, pois com os profissionais próximos dos processos as 
dúvidas são sanadas rapidamente e os resultados são mais assertivos.

Com o foco voltado para tecnologia, em 2017 a empresa adquiriu o 
primeiro robô, para pintura das bordas das portas, gerando uma econo-
mia de até 25% em tinta. 

No ano seguinte outro robô foi adquirido para o lixamento das por-
tas e, posteriormente um para o empilhamento. De acordo com o ge-
rente de produção, atualmente seis robôs estão em operação, sendo 
que mais um entrará em funcionamento até o final deste ano e outros 
quatro foram adquiridos e começarão a operar ainda em 2021. “Esta-
mos muito satisfeitos com o resultado desses equipamentos, afirma”. 

“Nenhuma melhoria é feita sem uma análise de retorno de investimento. 
Tem muita melhoria que precisa ser sob medida, por isso produzimos mui-
tas delas aqui. Levamos sempre em consideração ergonomia e segurança 
das pessoas. Fizemos muitas melhorias e investimentos direcionados ao 
bem estar das pessoas, com colocação de elevadores perto das máquinas, 
mesas elevatórias”, ressalta.

Inovação em produtos
 
Constantemente são desenvolvidos novos modelos de portas, con-

forme a demanda do mercado. A Rohden conta com uma equipe co-
mercial que apura as novidades e ensejos do mercado, informando a 
equipe de engenharia que atua no desenvolvimento. 

“Falando em inovação de produtos, em 2007 desenvolvemos a porta 
corta fogo para o mercado da Inglaterra. É uma porta que resiste o fogo 
por 30 minutos, estamos certificados naquele mercado e vendendo esse 
produto desde então. E já fazem mais de 2 anos que conseguimos certificar 
as portas Corta Fogo no mercado americano também, nossas vendas tem 
crescido com essa inovação”, ressalta. 

Inovação &
Tecnologia

A Rohden Portas
No mercado há mais de 80 anos a 

Rohden Portas iniciou com o Sr. Sa-
muel Rohden, que aos 18 anos come-
çou reformar móveis antigos e fazer 
novos produtos.

Hoje, a empresa tem pouca seme-
lhança com a pequena fábrica iniciada 
em 1938.  Lino Rohden, atual Diretor 
Presidente da empresa, compartilha 
uma visão de futuro e uma mentalida-
de corporativa contemporânea. Com 
fábrica em Salete e Pouso Redondo, a 
Rohden Portas é referência no merca-
do nacional e internacional.

A Rohden Portas de Salete con-
ta com 850 colaboradores e produz 
portas para exportação, tendo como 
principal mercado os Estados Unidos. 
Mensalmente são exportados cerca 
de 100 contêineres de portas, o que 
representa a produção de aproxima-
damente 5 contêineres por dia. Para 
produção das portas são utilizadas 
800 toneladas de madeira Pinus por 
dia.  Na fábrica de Pouso Redondo, que 
conta com 210 colaboradores, são fa-
bricadas principalmente as portas para 
o mercado interno, é uma empresa que 
vem crescendo muito sua produção.

Informações:

www.rohden.com.br 
@rohdenportas 
Rohden Portas 
Rohden Portas
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Com soluções diversificadas em vidros temperados a 
Rohden Vidros se destaca no quesito inovação. A em-
presa com sede em Taió/SC faz parte do Grupo Rohden 

e beneficia vidros para o mercado de refrigeração, linha bran-
ca, indústria madeireira, construção civil, moveleira e naval.

A empresa tem no seu DNA a inovação, sendo que em 
pouco tempo de atuação já se reinventou no mercado. “A Roh-
den iniciou suas atividades fornecendo vidros temperados para 
as portas fabricadas pelo grupo. No decorrer de um breve período 
e com capacidade instalado disponível, a empresa passou a atuar 
no segmento de construção civil”, explica Edilene Marchi Kniess, 
gerente de Desenvolvimento de Produtos e Suporte Técnico 
da Rohden Vidros.

Um ano após a fundação, a Rohden Vidros co-
meçou a fornecer vidros para área de refrige-
ração. Em 2014 ampliou seu portfólio com 
a fabricação de frame – esquadrias de 
alumínio e/ou PVC aplicadas em bal-
cões de refrigeração comercial. Em 
paralelo, investiu-se na amplia-
ção da estrutura fabril para aten-
dimento do segmento de linha 
branca, com aquisições de cen-
tros de usinagem para lapidação 
e corte, linha automatizada de se-
rigrafia e forno de tempera. 

De acordo com Edilene, em 2016 
a empresa introduziu nas diretrizes 
o valor INOVAÇÃO e passou a investir 
forte nisto. “Atualmente somos mais que 
uma empresa de beneficiamento de vidro, am-
pliamos nosso ramo de atuação, agregando valor 
aos novos produtos, impulsionando nosso crescimento”, 
ressalta.

Mensalmente são acompanhados os indicadores de re-
sultados, entre eles o de inovação, tendo como meta que 7% 
do faturamento da empresa sejam oriundos de novos produ-
tos. Esta meta vem sendo superada constantemente. 

Rohden Vidros
Com DNA inovador, empresa de Taió se destaca e impulsiona 

crescimento através da gestão focada para novos projetos 

Novos projetos
Objetivando ampliar a cultura de inovação 

na empresa, provendo soluções criativas, 
com resultados concretos e mensuráveis, 
para o próximo ano a empresa tem como 
meta inserir um novo programa de gestão de 
inovação. Outra novidade é o lançamento de 
um kit especial para o mercado americano, 
que está em fase final de prototipagem. 

Recentemente, a Rohden Vidros desen-
volveu a nova linha Full Glass (todo o vidro), 
que leva essa tendência como principal ins-
piração e traz o que há de mais moderno em 
portas para expositores. Com ele, é possível 
proporcionar maior visibilidade ao produto 
do cliente. A linha ainda conta com maior efi-
ciência energética, proporcionando redução 
de custos pois não tem gastos severos com 
energia, o que ainda auxilia na preservação 
do meio ambiente.

“Possuímos uma equipe altamente qua-
lificada, com engenheiros e projetistas. Além 
disso, o Grupo Rohden sempre incentivou a 
qualificação, prezando pelo crescimento dos co-
laboradores”, destaca Edilene. Muito mais do 
que vender, a empresa preocupa-se em for-
necer soluções de qualidade. Por isso, possui 
um laboratório interno para teste, homolo-
gação e acompanhamento de eficiência dos 
produtos.

No lançamento deste ano citamos ainda 
a disponibilidade de uma nova tecnologia, na 
qual a Rohden é pioneira no Brasil, a mesma 
possibilidade fornecer vidros aquecidos sem 
a necessidade de um dispositivo eletrônico 
de controle de tensão. 

“A t u a l -
mente somos 

mais que uma 
empresa de be-

neficiamento de 
vidro, ampliamos 
nosso ramo de atu-
ação, agregando 
valor aos novos 

produtos, impul-
sionando nos-

so cresci-
mento.
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Investimentos
Com investimentos constantes, 

a empresa procura estar sempre à 
frente de tudo o que acontece no se-
tor. Adquirindo novos equipamentos, 
investindo em treinamentos, partici-
pando de feiras e tudo o que envolve 
o setor. 

Diante disso, uma das novidades 
mais inovadoras da empresa foi a 
aquisição de um forno para produ-
ção de vidro 3,15mm baixo emissivo 
(Low-E), atendendo uma nova de-
manda. Investir nessa tecnologia é 
um diferencial que pode proporcionar 
mais qualidade, melhorar o desem-
penho e garantir o melhor custo-be-
nefício. Os vidros low-e contam com 
uma camada metalizada que garan-
te melhor performance, reduzindo 
a transferência térmica em equipa-
mentos refrigerados. Outro investi-
mento está em impressoras 3D, que 
permitem a criação de protótipos e 
peças em pouco tempo, agilizando o 
desenvolvimento.  

Feiras
 
Todos os anos o grupo Rohden 

participa ativamente das principais 
feiras do mercado de portas e vidros. 
É através delas que a empresa atua-
liza os colaboradores, apresenta no-

vidades e estreita o relacionamento 
com os clientes. 

Mas, de acordo com Edilene, este 
ano a Rohden Vidros se deparou com 
um desafio: como estar em contato 
com os parceiros durante a pande-
mia do Coronavírus? “A Feira Itineran-
te Rohden foi a alternativa para levar 
um pouco da nossa empresa e os no-
vos lançamentos para nossos clientes 
e foi um sucesso”. Durante o mês de 
setembro, o caminhão da Rohden 
percorreu os estados do Paraná, São 
Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Ca-
tarina, mostrando as novidades da 
empresa. “Voltamos com mais conhe-
cimento na bagagem e muito inspira-
dos para seguir oferecendo o melhor 
para nossos clientes”, finaliza.

Informações:

rohdenvidros.com.br 
@rohdenvidros 

Sobre a empresa
A Rohden Vidros é uma empre-

sa beneficiadora de vidro tempera-
do com sede em Taió/SC e que faz 
parte do Grupo Rohden. Foi criada 
em 2005 para suprir as demandas 
da própria Rohden Portas, já que 
alguns de seus modelos também 
utilizavam vidros. 

Logo a equipe de administra-
ção da Rohden Vidros identificou 
uma oportunidade maior do que 
apenas o abastecimento próprio. 
Desta forma, em 2008 começou a 
expansão da empresa, fornecendo 
produtos para área de refrigeração, 
madeireiro, moveleiro, construção 
civil, linha branca e naval.

Desde o início prezando pela 
qualidade dos produtos, a Rohden 
Vidros foi a empresa mais jovem a 
obter o certificado do INMETRO e 
do Instituto Falcão Bauer de Qua-
lidade com a norma NBR 14698, 
que regulamenta a fabricação de 
vidros temperados.

Edilene Marchi Kniess
Gerente de Desen. de Produtos
e Suporte Técnico

Feira itinerante 
Rohden
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Rodrigo Bonin, CEO da empresa

Fotos: Produtora Hue



Rodrigo Bonin, CEO da empresa

Fotos: Produtora Hue



No mercado desde 2001, a Precisão Metal Mecâ-
nica é especializada em serviços de usinagem 
de pequenos, médios e grandes lotes de peças. 

Com sede em Rio do Sul/SC, atua no desenvolvimento 
e fabricação de equipamentos para indústrias de seto-
res variados; dispositivos de usinagem e moldes para 
fabricação de pratos de papelão.

Tendo como principal mercado o Alto Vale, a em-
presa atua fortemente na nacionalização de peças. 
Este processo se resume no desenvolvimento de peças 
para máquinas e equipamentos. Com isso a empresa 
contratante cortará custos como taxas de importação, 
taxas de retirada e variações cambiais de moedas in-
ternacionais, de maneira a fazer o produto ser o mais 
rentável possível. 

Além disso, de acordo com o empresário da Preci-
são, José da Silva, a entrega da peça ocorre muito mais 
rápido. “Sabemos que com a importação pode levar dias 
para ser entregue. Aqui, conseguimos entregar em até 48 
horas”. Além da alta economia proveniente dessa es-
colha, a nacionalização de peças também possibilita 
outras vantagens como um contato maior com o fa-
bricante e um controle maior do produto final, afinal a 
distância entre o cliente e a fábrica diminui o que possi-
bilita uma melhor troca de informações.

Através de equipamentos modernos e profissionais 
altamente qualificados, a Precisão entrega os produtos 
com agilidade e qualidade. Isso faz com que se evitem 
atrasos, produtos que não correspondem às necessida-
des, e ajuda a obter uma maior velocidade de entrega 
além de um produto que pode ser examinado e desenvol-
vido para atender as demandas muito mais fácil e rápido.

 
A empresa ainda trabalha no desenvolvimento de 

projetos de melhorias no processo produtivo do cliente, 
aumentando a eficiência e reduzindo custos de produção.

Empresa aposta na nacionalização de peças através de
 projetos personalizados

Informações:

precisaometalmecanica.com.br
@precisaometalmecanica
/PrecisãoMetalMecânica

Equipe Precisão Metal 
Mecânica

José da Silva
Empresário da Precisão
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  Inova a gestão usando 
tecnologia avançada na sua confecção

Vexta

A inovação é confundida com 
invenção. Para inovar não é 
preciso fazer algo que nunca 

foi feito até então. É preciso gerar 
mudanças com o objetivo de agre-
gar valor. 

 
Muitos pensam em um produ-

to ou serviço novo. Mas fazer algo 
que sempre foi feito, com uma visão 
diferente, de uma forma mais efi-
ciente, por exemplo - que gere eco-
nomia ou aumente o faturamento 
– também é inovação.

Diminuir o prazo de entrega de 
um produto, reduzir o estoque de 
matéria-prima ou acabada, fazer 
mais em menos tempo, reduzir o 
retrabalho ou ainda eliminar a dor 
de cabeça com servidores internos, 
são algumas das inovações que a 
Vexta pode trazer para a sua con-
fecção.

Para reduzir o seu prazo de en-
trega, o sistema Vexta apresenta 
informações de sugestão de fatura-
mento que indicam a possibilidade 
de atendimento parcial ou total das 
quantidades dos pedidos de venda, 
facilitando a visualização de quais 
pedidos podem ser separados/ en-
tregues no momento.

Utilizando o aplicativo para ta-
blets e smartphones nativo da so-
lução é possível lançar um pedido 
em qualquer local, estando o repre-
sentante online ou offline, e poste-
riormente sincronizando os dados 
sem a necessidade de redigitação, 
integrando toda a sua gestão de pe-

didos e financeiro.

A redução dos estoques é possí-
vel com a gestão dos insumos de 
acordo com a demanda de produ-
ção. A realização de inventário de 
produtos na matriz e filiais auxilia 
na gestão de estoque eliminando as 
perdas. Além dos relatórios e telas 
que apresentam a posição do esto-
que por grade de tamanhos e varia-
ções. 

Tenha acesso à essas informa-
ções, a isso tudo, além de reduzir 
custos e riscos com perda de dados 
nos servidores internos contratan-
do a solução da Vexta, que é 100% 
em nuvem, acessível usando um 
navegador de internet a partir de 
smartphones, tablets ou computa-
dores. Contando ainda com avisos 
por e-mail contendo indicadores e 
informações da sua gestão, otimi-
zando o fluxo das atividades do dia 
a dia e agilizando a tomada de de-
cisões.

A Vexta é uma empresa rio-sulen-
se, especializada em desenvolver 
soluções para o setor da confecção 
com mais de 20 anos de experiên-
cia. 

A empresa fornece soluções com-
pletas para a gestão do segmento 
têxtil, no qual o cliente tem controle 
de todas as etapas e áreas de sua 
empresa, seja uma pequena con-
fecção ou uma indústria de moda. 
A Vexta oferece soluções na medi-
da do seu negócio.  Conheça nossos 
planos no site  www.vexta.com.br

Sobre a empresa
Um profundo conhecimento de 

como funciona a indústria de confec-
ções, a paixão pela tecnologia e uma 
vontade por simplificar a vida de em-
preendedores são os elementos que 
costuram elegantemente a essência 
da Vexta.

A Vexta nasceu no ano 2000 atra-
vés da vontade dos empresários Fer-
nando Tschumi, Silvio Gonçalves e 
Carlos Alberto Longen, de trazerem 
o compromisso de se aprimorar e 
aprofundar neste universo com uma 
equipe especializada. Mais do que 
entender workflows dos clientes, a 
Vexta aplica as soluções e serviços de 
consultoria para melhorar a eficácia 
e eficiência, sendo transparente, e 
mantendo a ética e compromisso ao 
entregar serviços inovadores, espe-
cializados e de alta qualidade.

Informações:

www.vexta.com.br 
@vexta.systems
/vextasystems 
(47) 3520-8888
(47) 98830-5934
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diferenciadas para as marcas Hering e Dzarm
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Apesar de ser originária do sudeste da Ásia e atual-
mente cultivada em praticamente todas as regiões 
tropicais do mundo, a banana é uma das frutas mais 

consumidas no dia a dia do brasileiro, e porque não, apro-
veitar o que há de melhor dessa fruta como ingrediente 
indispensável para a produção de variados doces, inclusi-
ve a produção da famosa Bala de Banana Oliveira que está 
entre os doces mais admirados e mais antigos do Brasil. 

Com mais de 45 anos de mercado, a Bala de Banana 
Oliveira é produzida com 65% da fruta, sendo a queridinha 
dos consumidores e também líder de mercado. Do mesmo 
insumo, é comercializada a Banana Lanche, a Bananinha 
Clássica e a Bananinha Cremosa Tradicional e a Bananinha 
Cremosa Zero Adição de Açúcar. Ambas as duas últimas 
citadas, são os mais novos lançamentos da Oliveira que já 
estão no mercado e têm campanha de lançamento oficial 
marcada para 2021. 

A Oliveira segue no ritmo de expansão e inovação, pois 
sabe que o mundo gira em torno das novidades e no setor 
alimentício não é diferente, mas a empresa tem todo 
um cuidado e conta com os melhores 
profissionais que vão desde a 
criação, produção e lança-
mento. “Os lançamen-
tos são pensados a 

partir da sinergia com a linha de produtos já existente e devem 
fazer parte do DNA da empresa, além disso, consideramos 
fundamental entender o que as pessoas estão consumindo, 
quais mudanças terão nos seus hábitos e/ou costumes, e en-
tender o que o consumidor aprecia em um produto, desde a 
embalagem à satisfação. Nossa maior inovação foi investir 
na abertura de mercado, entender que precisávamos ter mais 
clientes e estar mais próximos dos consumidores, identifican-
do hábitos de consumo de cada região. Isso foi decisivo para 
a construção do projeto de inovação comercial da empresa e 
contribuiu muito para o amadurecimento da gestão e a cons-
trução de uma nova visão de negócio”, esclarece o diretor, 
Márcio de Oliveira. 

Com a expansão mercadológica, surgem também ou-
tras oportunidades como: inovações em máquinas e equi-
pamentos para automatização dos processos industriais 
e ganho de produtividade, sem esquecer de investir no 
desenvolvimento das pessoas. “Entendemos que as pes-
soas fazem parte da empresa e estão aqui para realizar os 
seus sonhos, não importa o tamanho dele. E com trabalho, 

dedicação e perseverança elas conseguirão alcançá-
-lo, por isso, entendemos que temos um 

propósito e o mesmo deve ser de 
cada pessoa que trabalha 

na empresa”, destaca 
Márcio Oliveira. 

  Oliveira Alimentos quer saber: Tem fruta mais brasileira
 que a Banana? 

Oliveira
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Informações:

www.oliveira.com.br
@oliveiraprodutosalimenticios
Oliveira Alimentos
Oliveira Produtos Alimentícios
oliveiraprodutosalimenticios

Sobre a empresa
Fundada em 1966, por Inácio de Oliveira 

a empresa cresceu, se desenvolveu e hoje é 
gerida pela segunda geração. Com matriz em 
Laurentino/SC e uma filial em São Paulo/SP, 
a Oliveira está presente em todo o Brasil e na 
América do Sul e vem se transformando, pro-
fissionalizando, crescendo e se consolidando 
como uma das principais empresas de alimen-
tos do Brasil em seu segmento. 

Para 2021 a Oliveira terá mais lançamen-
tos, ampliando de forma significativa as fa-
mílias de produtos, sendo eles: Doce de Leite, 
Doce de Frutas, Goiabada, Bananinhas, Bala de 
Banana, Conservas e Temperos, tendo como 
objetivo o fortalecimento da participação no 
mercado. Além disso, será ampliado os investi-
mentos em marketing, dando continuidade no 
processo de inovação da marca e aproximação 
com os consumidores. 

“Somos alegres, pensamos positi-
vo, trabalhamos com amor para 
realizar os nossos sonhos e sa-
tisfazer as pessoas que provam o 
que fizemos
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A Saudável é uma nova linha de produtos da Pamplo-
na Alimentos, empresa com 72 anos de tradição e 
qualidade.  A marca inovadora de produtos é feita 

sem adição de conservantes, com teor reduzido de sódio, 
além de ser sem glúten e também zero lactose. 

Os cortes são selecionados e cuidadosamente limpos 
de gordura, com adição apenas de temperos naturais. Os 
produtos são vendidos congelados e possuem um saco 
assa fácil, que agiliza o preparo, deixando cada corte su-
culento e macio.

São três cortes de carne suína: alcatra, filé mignon e 
lombo. Este é mais um lançamento da família Pamplona, 
pensando no bem-estar diário e na alimen-
tação cada vez mais saudável da 
população.

Os produtos da linha saudável foram pensados para 
pessoas que buscam qualidade de vida e saúde. Pode ser 
usado no preparo de refeições para dietas e reeducação 
alimentar, removendo o tabu de que produtos mais sau-
dáveis não são saborosos.

Esta é uma tendência mundial. Os consumidores estão 
em busca de alimentos com baixo teor de gordura, bai-
xo em sódio e reduzindo conscientemente o açúcar. Uma 
pesquisa de mercado da “Top 10 Global Consumer Trends” 
confirmou a inclinação dos consumidores pelos itens con-
siderados saudáveis. Sendo que 79% afirmaram substituir 
produtos da alimentação convencional por opções mais 
saudáveis.

Os produtos da linha sau-
dável estão à venda em 

supermercados e 
mercearias.

  Empresa aposta em nova tendência para uma alimentação 
mais saudável

Informações:

pamplona.com.br/saudavel
@pamplonaalimentos
Pamplona Alimentos
(47) 3531-3131

 SUCESSO  S/A 69



Fotos: d
ivulgação Cravil



Fotos: d
ivulgação Cravil

Era um sonho de menino de Horst Sergio Eddinger ter um 
negócio próprio. E ele sempre correu atrás, trabalhou e 
batalhou bastante. Teve várias ideias, e em setembro de 

2001 alugou uma sala em um prédio em Braço do Trombudo/
SC e abriu uma loja, sendo metade dos itens voltada para a 
linha de fixadores e a outra metade para materiais de cons-
trução.

Sempre com os pés no chão, Horst Sergio Eddinger iniciou 
seu negócio sozinho. E, depois de um tempo, o pai, Ralf Eddin-
ger, foi lhe ajudar; em seguida o irmão, Ralfino Flavio Eddinger, 
também começou a trabalhar junto com eles.

A empresa foi ganhando espaço e em 2003 construiu o 
próprio prédio, no qual conseguiria ampliar o negócio. E foi o 
que aconteceu. A empresa cresceu, contratou mais funcioná-
rios e buscando um novo e maior lugar, mudou-se para Trom-
budo Central em 2012. 

Hoje conta com ampla linha de fixadores (parafusos, por-
cas, arruelas), material de solda, abrasivos, ferramentas, 
chumbadores, etc. A maior demanda é na região do Alto Vale, 
também Oeste e Sul de Santa Catarina, além de atender ou-
tros estados.

                  Com ampla linha de fixadores, empresa atende em todo
 o Alto Vale

Informações: 
        /phefixadores

 (47) 3544 0649 / 3544 0788 
Av Arthur Muller, 592, bairro Bota-
fogo, Trombudo Central/SC 
vendas@phe.ind.br

Equipe PHE Indústria 
de Ferragens 

PHE Indústria de Ferragens

Fotos: Tiago Metzger
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www.unimed.coop.br/web/altovale
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A Nxfácil software de gestão 
empresarial (ERP) foi fundada 
em 2014 pelos sócios Odair 

Rogério Hasckel e Luis Carlos Vieira, 
e iniciou as atividades incubada no 
GTEC UNIDAVI, em Rio do Sul.

 
O software Nxfácil nasceu em 

um conceito de ser simples, rápido 
e dinâmico, para que todas as em-
presas consigam utilizar o ERP sem 
dificuldades e para que obtenham o 
gerenciamento de todos os setores 
da sua empresa de forma unificada.

Em 2017 foi graduada e, devido 
ao seu crescimento exponencial, foi 
para uma nova sede no edifício Torre 
dos Vales. Em 2019 criou uma nova 
ferramenta de workflow no estilo 
Kanban, o Nxrocket, que tem como 
principal objetivo a organização e 
automação dos fluxos de trabalho e 
comunicação interna de equipes.

Ainda em 2019 foi reconheci-
da em nível estadual e selecionada 
para participar do programa Star-
tupSC do SEBRAE. Nestes últimos 
anos disponibilizou seus softwares 
para duas instituições de ensino do 
Alto Vale, sendo elas a UDESC de 

Ibirama/SC e UNIDAVI de Rio do Sul/
SC para uso acadêmico.

O ERP Nxfácil, atende as mais di-
versas empresas com destaque nos 
seguintes segmentos de mercado: 
Indústrias de transformação, cons-
trutoras, empresas prestadoras de 
serviços, distribuidoras e confec-
ções em geral. Mas o sistema não é 
limitado a apenas essas empresas, 
e sim a qualquer empresa que bus-
que gerenciamento com facilidade.

Todo o software foi desenvolvido 
para que o usuário possa utilizar por 
qualquer dispositivo, basta ter aces-
so a internet. “Pensamos sempre na 
usabilidade do usuário, tornando as 
telas simples e fáceis de usar, poden-
do ser acessado por computadores, 
tablets e celulares sem que seja ne-
cessário, nenhuma instalação”, afirma 
Luis Carlos Vieira, CTO da Nxfácil.  

Com o Nxfácil os dados estão 
sempre protegidos. A empresa uti-
liza a mesma tecnologia que os 
bancos utilizam via internet, para 
a maior proteção e segurança dos 
clientes, também são feitos dois ba-
ckups diários de forma automática.

                  A melhor plataforma de gestão 
para a sua empresa

Software de Workflow
Visando ajudar os times a traba-

lharem com mais colaboração e pro-
dutividade, a Nxfácil lançou o Nxro-
cket. O software de workflow permite 
organizar os processos de forma sim-
ples e rápida. Criar fluxos de trabalho 
para a equipe e desenvolver a comu-
nicação na empresa aumentando o 
rendimento de seus colaboradores. “É 
possível integrar de forma rápida e fácil 
com o Google Agendas, Slack e outros”, 
afirma Luis Carlos.

          
Esta é uma ferramenta que veio 

para auxiliar as empresas na organi-
zação, divisão de tarefas e respon-
sabilidades, principalmente em um 
momento em que o mundo está se 
adaptando a uma nova realidade de 
mercado.

Gostou? Entre em contato com a 
Nxfácil e saiba mais sobre as plata-
formas que vieram para revolucionar 
o seu dia a dia.

Informações:

www.nxfacil.com.br 
www.nxrocket.com.br 
@nxfacil @nxrocket 
/nxfacil /nxrocket

Odair Hasckel e Luis Vieira
Proprietários da empresa
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RS/XP (Rocketseat Experience), em São Paulo/SP, evento
que reuniu 1.000 desenvolvedores, em novembro/2019







Torta Glória



Torta Glória



Desde 1997 a Unifique conecta pessoas. 
Movida pelo desejo de um relacionamento próxi-
mo aos clientes, a empresa está sempre inaugu-
rando lojas por toda Santa Catarina. Atualmente, 
são mais de 60 unidades de negócio, com atendi-
mento em mais de 120 cidades.

Com a missão de facilitar a vida das pessoas, o 
time trabalha para atender mais de 200 mil 
clientes em todo o estado de Santa Catarina.

Em 2018, a Unifique foi eleita como a melhor 
banda larga fixa de Santa Catarina, e em 2019, foi 
eleita como a melhor banda larga fixa do Brasil, 
segundo Pesquisas de Satisfação e Qualidade 
Percebida da Anatel.

Provedores de 
solução

No mercado tecnológico não basta contar com 
as mais recentes soluções, mas sim se manter à 
frente delas. Em um momento que o cenário 
econômico do Brasil inspira retomada, a Unifique 
continua investindo no setor tecnológico.

Atualmente, são mais de 
60 unidades de negócio, 
com atendimento em 
mais de 120 cidades.

Virtualização é o 
futuro

O Data center é um dos serviços mais inova-
dores e tecnológicos da Unifique. Por isso, a 
empresa está constantemente desenvolvendo 
soluções em tecnologia para atender as mais 
variadas demandas de grandes corporações.

Hoje, as empresas não precisam mais manter 
seus servidores internamente, é possível alocar 
espaço virtual ou ainda espaço físico no Data 
Center Unifique, e assim garantir a máxima segu-
rança de seus dados. Desastres naturais aconte-
cem, e prevendo isso, a empresa garante a recu-
peração de dados em situações como essas.

Redes definidas por softwares também é uma 
aposta da empresa. Em breve, o serviço de 
SD-WAN estará disponível no portfólio, com 
inteligência do tráfego do usuário, qualidade dos 
links e segurança redobrada para navegação.

Wi-fi inteligente, Link Seguro, Segurança 
Gerenciada e Anti-DDoS, são mais alguns dos 
recursos para garantir a conectividade, 
navegação e segurança nas redes wireless.

MELHORES
SOLUÇÕES 

Os processos internos de grandes empresas 
normalmente exigem grandes soluções. Pensan-
do nisso, o Data Center Unifique, lançado em 
2019, consiste em uma estrutura preparada para 
o futuro. Com investimento de R$ 20 milhões, 
agora o Data Center Unifique é certificado pela 
VMware, apresentando ainda mais segurança e 
flexibilidade.

Em 2020 a empresa também inaugurou a 
construção de uma usina particular de energia 
solar fotovoltaica. Essa é mais uma garantia para 
que o Data Center continue sempre em pleno 
funcionamento.

Dispomos do único Datacenter VMware Cloud 
Verified em Santa Catarina e um dos nossos 
desafios é manter-se em constante inovação.

“A qualidade e personalização em nosso aten-
dimento faz parte da essência da Unifique, 
procuramos sempre nos manter conectados aos 
nossos clientes e com isso apresentamos o 
UNIFIQUE CORPORATE com um portifólio com-
pleto de soluções para você e sua empresa“ Jair 
Francisco - Diretor de Mercado da Unifique.

un
ifi

qu
e.
co

m
.b
r



Desde 1997 a Unifique conecta pessoas. 
Movida pelo desejo de um relacionamento próxi-
mo aos clientes, a empresa está sempre inaugu-
rando lojas por toda Santa Catarina. Atualmente, 
são mais de 60 unidades de negócio, com atendi-
mento em mais de 120 cidades.

Com a missão de facilitar a vida das pessoas, o 
time trabalha para atender mais de 200 mil 
clientes em todo o estado de Santa Catarina.

Em 2018, a Unifique foi eleita como a melhor 
banda larga fixa de Santa Catarina, e em 2019, foi 
eleita como a melhor banda larga fixa do Brasil, 
segundo Pesquisas de Satisfação e Qualidade 
Percebida da Anatel.

Provedores de 
solução

No mercado tecnológico não basta contar com 
as mais recentes soluções, mas sim se manter à 
frente delas. Em um momento que o cenário 
econômico do Brasil inspira retomada, a Unifique 
continua investindo no setor tecnológico.

Atualmente, são mais de 
60 unidades de negócio, 
com atendimento em 
mais de 120 cidades.

Virtualização é o 
futuro

O Data center é um dos serviços mais inova-
dores e tecnológicos da Unifique. Por isso, a 
empresa está constantemente desenvolvendo 
soluções em tecnologia para atender as mais 
variadas demandas de grandes corporações.

Hoje, as empresas não precisam mais manter 
seus servidores internamente, é possível alocar 
espaço virtual ou ainda espaço físico no Data 
Center Unifique, e assim garantir a máxima segu-
rança de seus dados. Desastres naturais aconte-
cem, e prevendo isso, a empresa garante a recu-
peração de dados em situações como essas.

Redes definidas por softwares também é uma 
aposta da empresa. Em breve, o serviço de 
SD-WAN estará disponível no portfólio, com 
inteligência do tráfego do usuário, qualidade dos 
links e segurança redobrada para navegação.

Wi-fi inteligente, Link Seguro, Segurança 
Gerenciada e Anti-DDoS, são mais alguns dos 
recursos para garantir a conectividade, 
navegação e segurança nas redes wireless.

MELHORES
SOLUÇÕES 

Os processos internos de grandes empresas 
normalmente exigem grandes soluções. Pensan-
do nisso, o Data Center Unifique, lançado em 
2019, consiste em uma estrutura preparada para 
o futuro. Com investimento de R$ 20 milhões, 
agora o Data Center Unifique é certificado pela 
VMware, apresentando ainda mais segurança e 
flexibilidade.

Em 2020 a empresa também inaugurou a 
construção de uma usina particular de energia 
solar fotovoltaica. Essa é mais uma garantia para 
que o Data Center continue sempre em pleno 
funcionamento.

Dispomos do único Datacenter VMware Cloud 
Verified em Santa Catarina e um dos nossos 
desafios é manter-se em constante inovação.

“A qualidade e personalização em nosso aten-
dimento faz parte da essência da Unifique, 
procuramos sempre nos manter conectados aos 
nossos clientes e com isso apresentamos o 
UNIFIQUE CORPORATE com um portifólio com-
pleto de soluções para você e sua empresa“ Jair 
Francisco - Diretor de Mercado da Unifique.

un
ifi

qu
e.
co

m
.b
r



SOBRE A EVNE



SOBRE A EVNE



PARTICIPANTES

Foto: divulgação Acirs



E-mail: pesquisa.riodosul@ifc.edu.br | WhatsApp: (47) 3531-3711 

www.ifc-riodosul.edu.br |                @ifc.oficial.riodosul

UrbanaSede Tecnológica



Espaço para potencializar ideias 
e negócios

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Incubação (GTEC) é uma in-
cubadora de empresas criada 

pela Unidavi em 2004, com implan-
tação a partir de 2005. Está localiza-
do no Centro de Inovação Norberto 
Frahm (CINF), um lugar que une a 
tríplice hélice da Inovação: universi-
dade-indústria-governo. 

A finalidade do GTEC é o desen-
volvimento de negócios baseados 
em produtos e serviços inovado-
res que viabilizem a implantação 
de novos mecanismos geradores 
de empreendimentos. Estes, visam 
propiciar a qualificação dos recursos 
humanos, o melhoramento do em-
prego, da renda e a qualidade de vida 
em Rio do Sul e região do Alto Vale 
do Itajaí. Trata-se, portanto, de um 
ambiente para potencializar ideias e 
novos negócios que contribuam para 
o desenvolvimento regional.

O GTEC é composto de: Pré-in-
cubação para o amadurecimento de 
projetos; de Incubadora Física, com 

espaço adequado e individual para 
o desenvolvimento de negócios; In-
cubadora Digital, que possibilita o 
suporte também de forma remota 
aos empreendedores e Incubadora 
Social, destinada a apoiar empreen-
dedores com atividades nas fases de 
instalação, desenvolvimento e con-
solidação de projetos sociais.

 O Núcleo conta com estrutura 
física, digital e de acompanhamento 
de mentores do Centro de Inovação e 
consultores especializados por meio 
da Consultoria Acadêmica Universi-
tária (CAU) que envolve   professores 
e acadêmicos. Oferece, assim, con-
dições efetivas para abrigar ideias 
inovadoras e transformá-las em 
empreendimentos de sucesso. 

A abrangência comunitária do 
GTEC faz surgir no mercado inúme-
ras empresas que passam a atuar a 
partir do Alto Vale para o mundo. Os 
interessados em ter um projeto ava-
liado para inclusão no GTEC podem 
acessar: www.unidavi.edu.br/gtec.

Informações:

www.unidavi.edu.br/gtec

(47) 3531-6000 - R 4000
Centro de Inovação Norberto 
Frahm - CINF
Rua Herculano Nunes Teixei-
ra, Nº 105 – Rio do Sul/SC
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Consultoria e Tecnologia para
 empresas que buscam crescer 

Em tempos de crise, toda tomada 
de decisão precisa ser funda-
mentada em informações pre-

cisas e consistentes, principalmente 
quando o assunto é custos. Diante 
disso, muitas empresas tem perce-
bido a importância de buscar ajuda 
nesta área. É aí que a Fenik Business 
atua.

Fundada em setembro de 1991, a 
Fenik Consultoria desde o início das 
suas atividades, tem o foco do seu 
negócio voltado à consultoria e as-
sessoria para os diversos segmentos 
da atividade econômica. 

Através de assessoria e consul-
toria para empresas que buscam se 
transformar, potencializar e perpetu-
ar negócios, a Fenik atua de maneira 
simples para alcançar os objetivos. 
“Atuamos em um ciclo completo das 
informações nos clientes: avaliando a 
empresa por meio de diagnósticos de-
talhados; criando e validando controles 
e procedimentos; coletando informa-
ções precisas e confiáveis; avaliando de 
forma crítica o objetiva as informações 
coletadas; apresentando resultados 
em diversas formas de visualizações; e 
por fim, oferecendo um embasamento 
completo para que a empresa tome as 
suas próprias decisões fundamenta-
das por dados técnicos e informações 
confiáveis”, explicam os sócios Pedro 
Feliciano, Diego Feliciano, Júlio Cezar 
Eismann e Osmar Niquelatti.

A vasta experiência dos sócios faz 
da Fenik referência no Alto Vale. Com 
destaque em Gestão de Controlado-
ria, Custos e Gestão Financeira. 

Gestão de 
Controladoria e Custos

Este é um processo vital para 
qualquer empresa. Por meio de efi-
cazes ferramentas e metodologias, a 
Fenik possibilita aos clientes a imple-
mentação de sistemas de apuração e 
gestão de custos gerenciais e contá-
beis, que proporcionam uma detalha-
da composição e Gestão de Custos.

Com isso, a empresa poderá 
acompanhar o desempenho no que 
tange a custos e subsidiar de for-
ma precisa sua tomada de decisões. 
Além disso, terá acesso a informa-
ções para a formação do preço indi-
cativo de venda e a avaliação de ren-
tabilidade dos produtos a partir do 
preço proposto pelo mercado. 

A Gestão de Controladoria tam-
bém permite um preciso acompa-
nhamento do orçamento operacional 
por meio da avaliação efetiva dos re-
sultados previstos e realizados. “Pos-
suímos inúmeros projetos de Gestão de 
Custos junto a várias empresas do esta-
do, o que nos credencia como uma das 
maiores especialistas no assunto em 
Santa Catarina”, complementam.

Gestão Financeira
No mercado competitivo de hoje, 

há uma necessidade cada vez maior 
de controlar com segurança as fi-
nanças da empresa. Diante disso, 
a Fenik proporciona uma precisa 
gestão financeira, com controle de 
curto, médio e longo prazo acerca 
das principais variáveis financeiras 
existentes, como seu nível de endi-
vidamento, liquidez, fluxo de caixa e 
principalmente as necessidades de 
capital de giro.

Inovações e Tecnologia
Ao longo dos anos a Fenik vem se 

aperfeiçoando em tecnologias para 
a gestão de custos, e desenvolven-
do suas próprias ferramentas que 
são oferecidas aos clientes como 
complemento aos trabalhos de con-
sultoria e assessoria. Atualmente 
possui dois sistemas: um para ma-
peamento geral de todos os custos 
das empresas, e outro para forma-
ção do preço indicativo de venda. 
“Para 2021 esperamos apresentar ao 
mercado um novo sistema web com-
pleto de mapeamento de custos e for-
mação de preço de venda totalmente 
integrável aos ERP´s.”, afirmam. Além 
disso, esperam apresentar soluções 
eficazes em Business Intelligence e 
aplicativos corporativos para coleta 
de dados, bem como para gerar agi-
lidade nas informações pertinentes 
às tomadas de decisões. 

Informações:

www.fenik.com.br

@fenikconsultoria
Fenik Business
(47) 3521 1499
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Formado em Enge-
nharia de Produção, se 
especializou na área de 
custos e trabalha com 
consultoria há 13 anos.

(47) 98851 8735

Com a antecipação de recebíveis é possível conseguir 
crédito sem a necessidade de fazer um empréstimo.

ESTÁ PRECISANDO DE
CAPITAL DE GIRO?

agente unica securitizadora www.unicasec.com.br 

@unicasecuritizadora 47 3521 9868

Pedro Feliciano

Trabalha na área 
de custos desde 1983. 
Formado em Adminis-
tração e pós-graduado 
em Gestão Financeira e 
de Custos.

Formado em Admi-
nistração de Empresas, 
se especializou na área 
de custos e trabalha 
com consultoria há 8 
anos.

Formado em Admi-
nistração de Empre-
sas, pós-graduado em 
finanças, custos e ma-
gistério superior, mes-
tre em administração 
estratégica.

Osmar Niquelatti

Consultores Fenik

Diego Feliciano Julio C Eissmann
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