
VIDA
ÁGUA

CONDUZIMOS
LEVAMOS 

Relatório de Sustentabilidade 
Amanco Brasil 2008



2

Nosso Negócio
Sobre a Amanco Brasil
A Amanco Brasil Ltda. é a subsidiária brasileira da Amanco, uma das líderes mundiais e líder absoluta na América Latina em tubos e co-
nexões. Com cinco fábricas no País –única fabricante de tubos e conexões do Brasil a ter a tripla certificação em suas fábricas - a empresa
atua nos segmentos predial e infra-estrutura. Seu escritório principal localiza-se em São Paulo, Brasil.

Toda atuação da Amanco é sustentada pelo conceito de triplo resultado: econômico, social, e ambiental. Ou seja, toda e qualquer
ação/produto desenvolvido pela empresa deve apresentar vantagens econômicas, oferecer benefícios para a sociedade e primar pela
preservação e sustentabilidade do meio ambiente. Por isso, conta com programas de eco-eficiência em todas as suas unidades fabris, o
que a colocou entre as 20 empresas brasileiras modelo, selecionadas por dois anos consecutivos (2007 e 2008) pelo Guia Exame de Sus-
tentabilidade. Foi eleita em 2008 pela sétima vez seguida como uma das “150 Melhores Empresas para se Trabalhar no Brasil”, em pes-
quisa realizada pelas revistas Exame e Você S/A. 

A AMANCO NA AMÉRICA LATINA

A Amanco é uma companhia industrial,
parte da Mexichem, líder latino-

americana absoluta na produção e 
comercialização de tubos e conexões

para a condução de fluidos, 
principalmente água.

Os produtos Amanco são comercializados
em 35 países do mundo por meio de uma

extensa rede de mais de 50.000 pontos
de venda. A Amanco conta com 18 fábri-

cas em 13 países da América Latina, 
oferecendo soluções inovadoras, produzi-

das com a mais alta tecnologia, 
eco-eficiência e qualidade.

A MEXICHEM

Mexichem é um grupo mexicano de em-
presas químicas e petroquímicas e con-

troladora da Amanco. 

Com respaldo de mais de 50 anos de tra-
jetória, a Mexichem atua nas cadeias pro-

dutivas do flúor e do cloro-vinil, sendo
líder em toda América Latina nos dois

segmentos de negócio. Com exportações
para mais de 50 países, a Mexichem pos-

sui certificação internacional ISO 14001
em todas as suas fábricas, além de pro-

gramas permanentes que buscam sempre
os melhores índices de eco-eficiência.

*Colaboradores diretos:
Pessoas que aparecem na folha de pagamento da empresa.  Inclui as pessoas que trabalham em tempo parcial.

*Colaboradores indiretos:
Pessoal permanente ou temporário que realiza serviços relacionados com as tarefas do negócio, vinculado no as-
pecto trabalhista a um terceiro, não incluído na folha de pagamentos da empresa.  Pode incluir pessoas em serviços
de vigilância, transportes, catering, limpeza, etc.

Colaboradores 2008

Vendas líquidas 2008

Fábricas

Diretos*:1607   Indiretos*:271   Total:1878

R$ 607 milhões crescimento de 22%  versus 2007

Cinco unidades: 1 Suape (PE), 1 Sumaré (SP)
2 Joinville (SC), 1 Aparecida de Goiania (GO)

Amanco Brasil
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ENTREVISTA

UMA VISÃO EMPRESARIAL
DE VANGUARDA
O mercado brasileiro de construção civil precisa 
incorporar conceitos socioambientais em suas operações

R
esponsável por 15% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, a construção civil destaca-se
como um dos mais importantes setores da economia, sendo essencial ao desenvolvimento
da sociedade contemporânea. É um dos setores que mais cresceu desde 2007. Apresentou a
geração de 197.868 novos empregos com carteira assinada em 2008 e um aumento de 112%

em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Por outro lado, trata-se de um setor que mundialmente consome quase 40% da
energia do planeta, gera 40% de todos os resíduos sólidos despejados no am-
biente e emite 40% do carbono na atmosfera, de acordo com dados dos últimos
relatórios do Painel Intergovernamental para Mudança Climática (IPCC).

Diante deste cenário, atrelar as premissas do conceito sustentabilidade às prá-
ticas e projetos do setor é essencial para seu desenvolvimento, de forma a per-
mitir não só sua viabilidade econômica, mas, sobretudo, benefícios para o meio
ambiente e para a sociedade. Integrar a sustentabilidade às estratégias de ne-
gócio é o grande desafio dos empresários hoje, e essencial para seu sucesso.
Constitui, dentro de uma visão empresarial de vanguarda, uma forma de atua-
ção, um modelo de negócio em si, um modelo de sobrevivência no longo prazo.

Uma visão sustentável na construção civil é decorrência deste modus ope-
randi. No aspecto ambiental, ela proporciona a redução dos resíduos e de
consumo de energia pelo desenvolvimento de tecnologias limpas e imple-
mentação de mecanismos ecoeficientes. Caracteriza-se, ainda, pela utiliza-
ção de materiais recicláveis e reutilizáveis e pela coleta e deposição de inertes.  

Socialmente, a qualificação e treinamento de mão-de-obra também devem
ser encampados pelas empresas. No Brasil, nada menos do que 80% dos tra-
balhadores da construção civil não têm sequer o ensino fundamental, e 21%
dos acidentes de trabalho ocorrem neste setor.

Aumentar a qualificação e o acesso ao trabalho formal na construção civil
não só permitirá o incremento de renda e auto-estima do trabalhador, mas,
também, incrementarão a produtividade e a qualidade da cadeia produtiva
como um todo.

Na seguinte entrevista, o presidente da Amanco Brasil, Marcos Bicudo, fala da sus-
tentabilidade como parte integrante de uma estratégia de negócios vencedora e
aborda interessantes aspectos acerca do tema.
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O que é  sustentabil idade empre -
sarial?

MB: É importante fugir do jargão de
sempre que é a explicação do valor
social, não comprometer os recursos
atuais,  etc.  Sustentabil idade é a
busca do equil íbrio entre a ativi-
dade empresarial e o ambiental,  ela
é parte intrínseca do negócio e,  ao
definir uma estratégia de negócio, a
sustentabil idade tem que ser reco-
nhecida dentro dessa estratégia. Por
exemplo:  por que nossa estratégia
de sustentabil idade passa pela ca-
deia da construção civi l?  Porque
este é o nosso principal negócio,  é
onde a Amanco atua. A sustentabili-
dade faz parte da estratégia empre-
sarial da Amanco. Por isso o esforço
da Amanco em capacitação profis-
sional dentro da construção civi l .
Nós sabemos que este é um dos
principais setores da economia bra-
sileira e também o de maior gargalo:
80% dos profissionais deste setor
não têm ensino fundamental,  21%
dos acidentes de trabalho no Brasil
estão na construção civi l .  Uma es-
tratégia vencedora,  necessaria-
mente,  implica em uma estratégia
sustentável,  que articula os elemen-
tos de sustentabil idade para que
estes estejam associados ao seu
próprio negócio.

Esta é a grande dificuldade do empre-
sário hoje: articular sustentabilidade
dentro de seu negócio. Sustentabili-
dade é parte integrante de uma estra-
tégia de negócios vencedora.

Quais as consequências, sob o ponto
de vista da competitividade, para
uma empresa que não coloca em prá-
tica os princípios de sustentabili-
dade?

MB: A consequência  número um é
q u e  n ã o  s e r á  u m a  e s t r a té gi a  ve n -
cedora ,  pode até  ser  ef ic iente  em
c u r to  p r a zo,  m a s  n o  l o n g o  p r a zo
p rov a r á  s u a  i n e f i c i ê n c i a .  E l a  n ã o
s e r á  u m a  e s t r a té gi a  p e re n e.  Eu
p e n s o  q u e  a  e m p re s a  p e rd e  co m -
p e t i t i v i d a d e  e ,  a  l o n g o  p r a zo,  e l a
e s t a r á  v u l n e r áve l  n o  s e u  e n to r n o
competit ivo.

Será que a sociedade chegará a um
ponto de cobrar das empresas?

MB: Acho que sim, o que começamos a
vivenciar no final de 2008, por exemplo,
é um desequilíbrio do valor econômico
e dos retornos financeiros. Acho que ha-
verá implicações, como os fenômenos
naturais, que trarão este senso de ur-
gência de uma forma mais contundente.
Estamos experimentando hoje alguns
sintomas da falta desta perspectiva de
sustentabilidade, embora ainda não
tenha se tornado visível para a opinião
pública que se trata de um problema de
sustentabilidade. Por exemplo, o tema
da água – sua escassez ou o excesso

dela – já é uma cobrança por parte da
natureza, pois a natureza é soberana.

Comente a frase: “estamos em crise,
não temos dinheiro para a sustenta-
bilidade”.

MB: Uma estratégia comprometida,
condenada ao fracasso.

E como lidar com isso na crise? A crise
gera dificuldades para uma empresa
manter os princípios de sustentabili-
dade?

MB: A sustentabilidade gera valor para
o acionista. A sustentabilidade não é

ENTREVISTA
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uma função específica de suporte ao ne-
gócio no curto prazo. Em épocas de
crise, a sustentabilidade tem a mesma
importância que nas épocas de não
crise. É muito mais um modus operandis,
é um modelo de negócio em si e não
uma “iniciativa” que apóie o negócio. 

Se o mercado da construção civil tem
sua parcela de contribuição, como é
possível influenciar uma visão mais
sustentável neste setor?

MB: Trata-se de uma discussão bastante
ampla. Os dados da Doutores da Cons-
trução, por exemplo, revelam que ape-
nas 13% dos profissionais deste setor

têm carteira assinada, além da falta de ins-
trução e do grande índice de acidente de
trabalho, que falamos no início da entre-
vista. Trata-se, portanto, de um setor mal
preparado, sem ensino básico, sem capa-
citação técnica, com alto grau de informa-
lidade e, ao mesmo tempo, um dos
principais setores da economia brasileira,
respondendo por 15% do PIB do país.
Assim, influenciar neste aspecto de forma-
ção e de formalização só é possível através
da educação, ou seja, é um tema que
transcende a construção civil. A falta de
educação é um problema..., mas que, ob-
viamente, a construção civil, por ser um
setor que acolhe a mão de obra marginal
(os excluídos socialmente vão para o mer-
cado da construção civil e em péssimas
condições), tem a obrigação de ter uma
visão mais sustentável, contribuindo com
o básico: que é começando pela educação.

No contexto ambiental também. Uma pes-
quisa sobre nível de desperdício apresen-
tou dados que estão acima de dois dígitos,
em termos de materiais na construção
civil. A produtividade também é muito
baixa. Em comparação com o índice norte-
americano ou europeu, que é de 100%, o ín-
dice de produtividade brasileiro é de 30%. É
assustador.

Como a questão sustentável está inse-
rida na visão estratégica da Amanco? 

MB: Eu penso que a Amanco, dentro da
sua estratégia de impacto na capacita-
ção do profissional deste setor, cria uma
fidelização deste para com a empresa,
criando um relacionamento amigável,
de crescimento. E este profissional defi-
nitivamente influencia a decisão de
compra, o que traz um impacto direto
na escolha da nossa marca. O conceito
de sustentabilidade também está presente
na criação de novos produtos da Amanco. 

Como a Amanco contribui para com a
procura por soluções alternativas efi-
cientes?

Além de haver um impacto no âmbito
profissional há, também, um impacto
ambiental, já que todos os produtos da
empresa, hoje, consideram o uso racio-
nal da água, a economia dentro do pro-
cesso construtivo, etc. Além da nossa
estratégia de tocar o profissional na es-

colha da nossa marca, os nossos produ-
tos também levam em sua concepção a
sustentabilidade. É o caso, por exemplo,
do Amanco Novafort e da EcoCaixa.

Como a Amanco intera os fornece-
dores no seu conceito de sustenta-
bilidade?

MB: Na nossa operação temos uma forte
concentração dos custos em matéria-
prima e transporte.  Temos um trabalho
muito próximo com os fabricantes de
Resina de PVC, assim como, uma in-
fluência ativa nas transportadoras. Por
exemplo, por meio de um programa no
qual tratamos a qualificação e capacita-
ção de nossas transportadoras, incenti-
vamos, entre outras coisas, a redução de
acidente de trabalho.

Com colaboradores...

MB: A sustentabilidade está tão bem in-
serida em nossa estratégia de negócio
que não existe nada fora da função do
colaborador que não tenha relação com
a sustentabilidade. Não obstante, nossa
comunicação transparente é a maior vir-
tude junto aos colaboradores. Inserimos
todos os níveis da organização na reali-
dade do negócio. Como dirigente de
uma empresa, se eu elencar quais os pi-
lares de uma boa gestão, acredito que a
comunicação transparente seja um
deles. Os outros são: Ciclo do Desempe-
nho (avaliação de desempenho, plane-
jamento de carreira, planos individuais
de desenvolvimento) e o Planejamento
Integrado de Vendas e Operações
(PIVO). Tendo estes três pilares, as chances
de êxito de uma empresa são altas e acho
que a Amanco faz muito bem os três.

Qual sua opinião sobre as teorias da
Base da Pirâmide, por meio das
quais as empresas devem criar pro-
dutos e serviços para as camadas
mais pobres da população e incluí-
las no mercado de trabalho, como
forma de estimular o consumo e am-
pliar o alcance do mercado? 

MB: Acredito que as empresas domi-
nantes, historicamente, em sua grande
maioria, eram multinacionais de origem
norte-americana e européia e, portanto,
passaram a olhar a base da pirâmide
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como sendo uma oportunidade de
negócio, de capturar, de conquistar
este consumidor emergente.  Acre -
dito que a forma como a economia
global evoluiu – e estamos vendo
isso – trouxe,  naturalmente,  uma
dependência dos mercados emer-
gentes. Assim, hoje, a base da pirâ-
mide é quem move e moverá a
economia mundial,  ela deixa de ser
uma opor tunidade de negócio e
torna-se o próprio negócio. Na rea-
l idade, as empresas que já vislum-
bram que a base da pirâmide não é
uma opor tunidade marginal,  mas
sim a opor tunidade em si ,  são as
que deverão preponderar e dominar
o cenário global.

Como a Amanco contribui para o
consumo consciente?

MB: Acho que em sua proposta de
valor,  uma empresa tem que consi-
derar os aspectos de simplificação e
racionalização como grandes dife -
renciais.  A proposta de valor da
Amanco traz um conteúdo de me -
lhoria de qualidade de vida,  de

menor uti l ização de recursos natu-
rais,  de simplif icação da obra,  de
uso racional da água, e de qualifica-
ção de cadeia produtiva.

E como o acionista,  a Mexichem,
participa da sustentabilidade?

MB: O acionista tem a visão da
busca pela excelência operacional,
trazendo um impacto direto sobre a
empresa, por exemplo, em acesso a
novas tecnologias,  equipamentos
diferenciados,  fábricas com tripla

certificação, ou seja, ser a referência
em gestão das operações fabris.

Os investimentos em novas tecnolo-
gias também foram grandes contri-
buições dos acionistas em 2008. São
investimentos altos,  apostando no
retorno de longo prazo,  pensando
em desenvolver novas tecnologias
para a indústria da construção civil,
fazendo mudanças estruturais no
setor e trazendo o que há de melhor
para o mercado brasi leiro em con-
dução de fluídos. Num ano de PAC,
por exemplo,  com muitos investi-
mentos em saneamentos,  soluções
como Novafor t e Biax são diferen-
ciadas, nunca vistas antes no país.

Em linhas gerais,  quais foram os
acertos da Amanco em 2008?

MB: Um dos êxitos foi  nossa disci-
plina estratégica de manter o foco e
assegurar uma boa execução dessa
estratégia. Quando olhamos nossos
pilares,  como for talecimento de
nossa marca,  inovação de nossos
produtos,  avanço de nossa plata-

forma de ser viços diferenciados
(como Credconstrução e Doutores
da Construção) e nossa eficiência
operacional (redução de sobrepeso,
de geração de resíduos ou scrap),
acho que nosso desempenho foi im-
pecável,  fomos uma referência na-
cional na fabricação de tubos. Ou seja,
nossa disciplina foi o grande acerto. 

Como decorrência disso,  nosso
EBITDA quase tr ipl icou em 2008,
com relação a 2007.  Acredito tam-
bém que passamos a tentar questio-

nar nossa plataforma de sustentabilidade
de uma forma mais legítima e des-
prendida do histórico de sustentabili-
dade da Amanco, onde mantivemos o
que era bom e desafiamos aquilo que fal-
tava dentro de nossa reflexão de sustenta-
bilidade. Conseguimos vislumbrar um
caminho a ser trilhado para trazer mais
equilíbrio, tanto na parte social como am-
biental, já que no âmbito financeiro, 2008
foi um ano de consolidação. 

Quais foram os erros da Amanco
em 2008?

MB: Mais do que erros, acredito que,
dentro desta visão de sustentabil i-
dade para a construção civi l ,  na
parte estratégica de valores sociais
ainda falta evoluir,  ainda estamos
muito incipientes e embrionários. 

E os maiores desafios para 2009?

MB: Acho que um dos maiores desa-
fios será ar ticular uma visão ainda
de mais largo prazo. Assegurar uma
execução impecável,  com um con-
texto de crise inserido, mas, manter

os olhos em 2010, 2015,  a f im de
mantermos o ritmo de crescimento
e capturar as oportunidades de vo-
lume, sobretudo no segmento de
infra-estrutura, com o êxito do PAC.  

O que representa o Relatório de
Sustentabilidade?

MB: Para a Amanco, o relatório de susten-
tabilidade é uma disciplina importante
para nos manter no foco, como um mate-
rial de reflexão, tanto para o público in-
terno quanto para o externo. 

“Esta é a grande dificuldade do empresário hoje:
articular sustentabilidade dentro de seu negócio.
Sustentabilidade é parte integrante de uma estra-

tégia de negócios vencedora.”

ENTREVISTA



AMANCO E BRASIL: 

PERENEEco-design, Eco-eficiência e
Eco-inovação

Acrença de que o país tem condições de compatibilizar
desenvolvimento e proteção ao meio ambiente é com-
partilhada também pelo grupo Amanco, que disse-

mina suas práticas sustentáveis por meio de seus
produtos/serviços.

“Buscamos uma Gestão Integrada de Alto Desempenho”,
explica a Superintendente Industrial da companhia, Re-
gina Zimmermann. A sustentabilidade na Amanco Bra-
sil faz parte de uma gestão empresarial sustentada pelo
equilíbrio entre três resultados: social, ambiental e eco-
nômico. Está integrada à estratégia de negócios da
Amanco e está inserida no dia-a-dia da empresa, em seus
processos e no cotidiano de cada colaborador.

Toda e qualquer ação ou produto desenvolvido pela
Amanco deve apresentar vantagens econômicas, ofere-
cer benefícios para a sociedade e primar pela preserva-
ção e sustentabilidade do meio ambiente.

9

A empresa busca a qualidade competitiva, visando a
melhoria sustentada de seus resultados, e aperfei-
çoando continuamente seus processos, produtos e ser-
viços, a fim de atender às expectativas de clientes,
colaboradores e fornecedores. “Esta é a visão da
Amanco: implantar em nossos processos e produtos os
conceitos de Eco-design, Eco-eficiência e Eco-inovação”

conclui Regina Zimmermann, 
Superintendente Industrial da Amanco Brasil
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O“design  for environment” (DFE), também conhecido como “eco-
design”, consiste em desenhar produtos para a indústria consi-

derando a funcionalidade, o manuseio e o sistema, na busca pela
maximização e o reaproveitamento dos materiais, contemplando os
aspectos ambientais em todos os estágios do desenvolvimento de
um produto, colaborando para reduzir o impacto ambiental e social
durante o seu ciclo de vida. Algumas das variáveis consideradas no
desenvolvimento do eco-design são: eficiência energética, escolha
de materiais de acordo com sua toxicidade e disponibilidade, origem
dos materiais, minimização de emissões e consumo, embalagem,
transporte, instalação, manutenção, reciclagem, entre outros.

Éum conceito empresarial que busca a eficiência ecológica e a eficiência
econômica de processos, produtos ou serviços. O World Business Council

for Sustainable Development (WBCSD) define eco-eficiência como sendo o
fornecimento de bens e serviços precificados de maneira competitiva, capa-
zes de satisfazer às necessidades humanas e de contribuir para a qualidade
de vida, ao mesmo tempo em que reduzem progressivamente os impactos
ecológicos e o consumo de recursos durante todo o seu ciclo de vida, para ní-
veis ao menos compatíveis com a estimada capacidade de carregamento da
Terra. O principal objetivo da eco-eficiência é fazer a economia crescer qua-
litativamente fazendo mais com menos, ou ainda, fornecendo mais serviços,
função e valor, ao invés de transformar mais materiais em energia e resíduos.

Otermo é usado para descrever produtos e processos que contri-
buem para o desenvolvimento sustentável. A eco-inovação é a

aplicação comercial do conhecimento para a produção de melhorias
ecológicas diretas e indiretas, através de melhorias tecnológicas ami-
gáveis do ambiente. Ela está ligada à inovação ambiental, à tecnolo-
gia ambiental, à eco-eficiência, ao design ambiental, ao design
sustentável e à inovação sustentável.

A Amanco aplica três conceitos em
seus processos e produtos:



“Eco- desing, eco-eficiência e eco-inovação. Este é o caminho certo a ser seguido.
Desde que a Amanco começou a focar no verde, eu sempre apoiei. Este ano, estou
indo para Istambul, para o Fórum Mundial da Água. A Amanco vai estar lá! Há
muito tempo, eu vendia 70% de produtos de outras marcas, inclusive da
Amanco. Depois da FEICON, a Amanco veio com tudo e eu comecei a vender os
produtos deles. Tudo foi fluindo normalmente, sem que ninguém fizesse pressão
por exclusividade. E, hoje, 80% das minhas vendas são de produtos Amanco. A
empresa está de parabéns!!!”. 

Sr. Kazuo, proprietário da loja de material de construção Schedule
Campinas/SP

Como Gestão Integrada de Alto Desempenho, destaca-
se o sistema integrado de gestão, sendo que dentre todos
os fabricantes de tubos e conexões do país, só a Amanco
possui as três principais certificações de mercado: ISO
9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. Estes são os indicadores
de eco-eficiência, apoiados por programas de redução de
consumo de água, matéria-prima e energia e pelo desen-
volvimento de materiais, processos e produtos que levam
em conta as variáveis ambientais, concebidas com o
apoio de conceitos como eco-inovação e eco-design. 

A Amanco é uma empresa totalmente inserida no con-
texto ambiental, pois, além de desenvolver uma série de
ações neste tipo de gestão, oferece ao mercado solu-
ções ambientais para um bem coletivo e precioso: a
água. Seus produtos permitem a captação e condução
de água até seu tratamento, distribuição, uso e, poste-
riormente, de seu encaminhamento para retorno ao
leito receptor, fechando o ciclo.

Além disso, os produtos da companhia são fabricados com
menor impacto ambiental, dentro de operações que levam
em conta a saúde e a segurança do colaborador, bem
como a racionalização dos recursos naturais empregados,
além de serem produtos de longa vida útil e de estarem
conformes perante as normas técnicas aplicáveis. 

Gestão integrada 
de alto desempenho

DESAFIO 2009: 
Em scrap a meta é reduzir em 3% o índice reali-
zado em 2008. Em economia de energia e so-
brepeso, o desafio é manter estes indicadores
estabilizados.
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Durante sua atividade empresarial, a Amanco interage com diversos atores que participam também no setor de construção civil brasi-
leiro. A empresa está convencida de que esta relação não se limita apenas ao aspecto meramente trabalhista ou comercial, ao contrário,
são de fato, relações que devem gerar valor.  

E a empresa acredita que impulsiona este público - tanto interno (fornecedores e colaboradores) quanto externo (transportadoras, clien-
tes e comunidade) -, para um potencial de mudança com relação à visão de sustentabilidade no setor. Uma forma de interação que visa
não só a qualidade do negócio, mas também a influência para que a sustentabilidade seja algo natural no ramo da construção civil.

O Sr. Cardoso, vizinho da unidade Amanco Sumaré, afirma:

“É natural haver um pré julgamento por parte das pessoas, afinal nós sabíamos que a empresa atuava
no setor da construção civil. De repente, a gente fica com medo de poluição e quando vai ver não é
nada daquilo. Eu sugeri, então, de irmos visitar a fábrica e fiquei feliz em realmente ter podido ir. Lá,
eu vi como os tubos são feitos, eles falaram sobre meio ambiente, sobre os detritos e a recuperação da
água. Espero que continuem este processo de visitas para que mais pessoas possam conhecer a Amanco.”

O instrutor de construção civil do SENAI Alagoas, Thalles Fulgêncio Belo, 
acredita que já treinou mais de 200 alunos e fica feliz com o 

potencial daqueles que participaram das aulas:

“Num concurso para uma empresa de saneamento básico, na cidade de Teotônio Vilela, os alunos
que haviam participado do programa do SENAI e que tinham um diploma da Amanco, alcançaram
um ponto a mais na prova e dois deles já estão empregados na companhia. É claro que a empresa
tem interesse em vender seus produtos, afinal é disso que sobrevive, mas em primeiro lugar, eu per-
cebo uma grande vontade em qualificar a mão de obra”, conclui o Instrutor.
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ENVOLVIMENTO  DE 
DIFERENTES ATORES
ENVOLVIMENTO  DE 

DIFERENTES ATORES



A Sra. Raimunda Pires, da Companhia de Saneamento 
do Paraná (SANEPAR), diz que:

“O que se percebe é uma atuação consciente da Amanco para as
companhias de saneamento, principalmente quando de sua
atuação na ABNT. Um bom exemplo é a defesa de utilização de
produtos ecologicamente corretos na fabricação de tubos, como
no caso da utilização do estabilizante à base de cálcio-zinco em
substituição ao estabilizante à base de chumbo”. 

“A Amanco demonstra uma maturidade e inteligência para o
mundo dos negócios, pois tem consciência que ao economizar, prin-
cipalmente água, estará garantindo seu futuro empresarial.”

Sr. Paulo Vinicius, 
dono da Loja Casa Pinezi:

“Em primeiro lugar, eu destacaria a es-
colha dos parceiros. Toda revenda tem
muitos fornecedores, mas poucos e
grandes parceiros. A Pinezi tenta en-
caixar seus parceiros de maior renome
e são eles que passam a imagem de
nossa loja. No varejo, você é o que você
vende. A Amanco nos traz esta boa
imagem, por exemplo, informando de
maneira correta a importância de sua
matéria-prima na confecção de seus
produtos. A informação tem que che-
gar de maneira clara ao consumidor, e a Amanco conse-
gue passar isto.  Em nossa loja, a Amanco mostra seu
diferencial, principalmente com os colaboradores que tem.
Há 40 anos, a Casa Pinezi mantinha exclusividade com
a concorrente, quando nós abrimos espaço para a
Amanco, entramos de cabeça na conscientização dos pro-
dutos que não agridem o meio ambiente e na importân-
cia dos recursos naturais.”

Sr. Edison Carlos, da Solvay, fornecedor, explica que 

“A Amanco sempre se caracterizou por fixar sua imagem através de comportamentos responsáveis, princi-
palmente nas questões ambientais e de responsabilidade social. Este comportamento serve de exemplo para
diversas empresas da cadeia produtiva de plásticos em geral. 

Solvay Indupa e Amanco estão juntas em diversas entidades que buscam melhorar a qualidade dos produ-
tos tornando-os mais duradouros e adequados às finalidades finais. As empresas apóiam a causa do Sa-
neamento Básico por meio do Instituto Trata Brasil, mas também estão juntas na promoção da
sustentabilidade do produto PVC nos movimentos de Green Building e em muitos outros temas importantes
para a construção civil e toda a sociedade.”

Viviane Glugovskis, colaboradora da Amanco.

“A Amanco ter esta preocupação social e ambiental faz com que
eu me sinta orgulhosa em trabalhar aqui. Lembro-me que, in-
clusive, na minha entrevista, para entrar na empresa, eu co-
mentei isso com a minha gestora, pois eu tinha pesquisado na
internet e só encontrei informações boas sobre a Amanco, isso me
motivou a aceitar a proposta e vir trabalhar aqui.” 
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ColaboradorColaborador

FornecedorFornecedor

O Engenheiro sócio da construtora 
Supercon, Luiz Alexandre Mucerino, diz:

“A Amanco tem tudo a ver com minha empresa pelo fato de
ambas falarem a mesma língua. Eu reconheço na Amanco
uma empresa preocupada com o
meio ambiente, pois nós da Su-
perCom também somos. Sei que
ambas buscam este diferencial.”



14

Em 2008, a Amanco, uma das líderes mundiais e líder absoluta na América Latina em tubos e conexões, obteve ven-
das de US$ 1,25 bilhão, o que representa um crescimento de 24% em relação a 2007. 

Em 2008, a Amanco Brasil  cresceu 26%, três vezes o crescimento do mercado de construção civil  nacional,  totali-
zando vendas de US$ 331 milhões. Este valor representa 27% de todo o negócio da Amanco na América Latina, o
que mostra o papel estratégico da Amanco Brasil  para o desenvolvimento dos negócios da empresa. 

AMANCO REAFIRMA 

LIDERANÇA ABSOLUTA
NA AMÉRICA LATINA 
EM TUBOS E CONEXÕES
• Presente em 13 países da região, com 18 unidades fabris, a Amanco na 

América Latina cresceu 24% em 2008.
• Amanco Brasil cresceu 26% em 2008 em comparação com 2007, enquanto que o  

mercado nacional da construção civil obteve crescimento de 8%.
• Em 2008, os investimentos na Amanco para a América Latina foram de US$ 240 milhões.

“Nossa liderança na América Latina, somada à estratégia de cresci-

mento da Mexichem, nos permite oferecer ao mercado brasileiro o que

há de mais moderno e seguro em termos de inovação e tecnologia”,

afirma Marcos Bicudo, presidente da Amanco Brasil. “Entramos no mer-

cado como uma opção de qualidade para o consumidor brasileiro e es-

tamos, cada vez mais, nos consolidando dessa forma e expandindo

nossa atuação dentro de um marco de ética, transparência e, princi-

palmente, de responsabilidade”, destaca o executivo.



A receita líquida da Amanco Brasil totalizou R$ 623 milhões, com um
aumento de 26% em 2008, o que representa quase três vezes o cresci-
mento do mercado. Tal crescimento foi resultado de uma marca forte,
de inovação em produtos, de serviços diferenciados aos lojistas (trei-
namento e cartão de crédito) e de uma equipe comercial comprome-
tida e atuante.

Em 2008, os investimentos na Amanco para a América
Latina foram de US$240 milhões destinando US$ 70 mi-
lhões para expandir seus negócios no Brasil.

2007

R$ 700 miR$ 400 miR$ 100 mi

2008

Nos últimos dois anos, o desempenho da Amanco foi excelente, refle-
tindo no crescimento acentuado do EBITDA da empresa. Neste pe-
ríodo, a empresa dobrou o resultado de EBITDA por dois anos
consecutivos, atingindo altos níveis de rentabilidade. Tais resultados
foram possíveis em função de lançamentos de produtos inovadores,
eficiência operacional e, sobretudo, pelo envolvimento de todos os co-
laboradores que, através de canais de comunicação interna transpa-
rentes, puderam entender e comemorar os resultados no seu dia-a-dia.

* resultado operacional antes da depreciação, despesas financeiras e impostos.

2007

100%

83%

98,8%

50%

2008

O gasto total com pessoal tem apresentado um aumento de 10% ao ano,
sendo que em 2008, houve um crescimento de 9%. Ainda no mesmo ano,
a empresa aumentou a distribuição dos benefícios oferecidos a seus cola-
boradores, além de implantar o sistema de gestão de desempenho de
todos os colaboradores e realizar o pagamento de participação nos lucros
para colaboradores em nível mais alto dos últimos anos.

2007

R$ 98 miR$ 91 miR$ 84 mi

2008

Aquisições e investimentos em 2008

INDICADORES ECONÔMICOS

GRI EC1 Vendas líquidas
R$ 000  

GRI EC1 Salários, encargos e benefícios 
R$ 000  

Com relação ao pagamento de impostos totais, em 2008, os mesmos foram
substanciais, apresentando um aumento de 30%. 

2007

R$ 180 miR$ 100 miR$ 20 mi

2008

GRI EC1 Contribuição e impostos 
( incluso IRPJ e CSSL) - R$ 000 

GRI EC1 Crescimento do EBITDA* 
versus ano anterior  R$ 000  

0%
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DESAFIO 2009: 

Crescimento de EBITDA de 45%
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Para o ano de 2009, considerar 75% como
meta projetada, com base no valor total dos

contratos celebrados.

Dos 100% dos contratos firma-

dos pela Amanco em 2008,

14,61% possuem cláusula es-

pecífica sobre restrições ao

trabalho infantil, represen-

tando 26% do valor em di-

nheiro.  A meta para 2009 é

alcançar 75% do valor em di-

nheiro, o que equivalerá a um

aumento real de 188%.

No mercado de construção civil, os
fornecedores não são apenas fontes
de insumos, mas, principalmente,

uma fonte de inovação para responder às
exigências do mercado e aos desafios am-
bientais, para que o conceito de sustenta-
bilidade torne-se viável e possível.

Na Amanco, a escolha do fornecedor co-
meça com a avaliação da empresa sobre
sua ética, solidez, qualidade, cuidados com
os colaboradores, observando a saúde am-
biental e a segurança. 

A Amanco conduz um sistema de avalia-
ção de fornecedores de matéria-prima e
produtos de revenda, por meio de visitas
e/ou processos de auto-avaliação. Dos for-
necedores avaliados em 2008, 100% foram
aceitos. Estes fornecedores representam
91% do total de compras de matéria-prima
e 61,5% do total de compras da Amanco
Brasil. Os 9% restantes são homologados
dentro de critérios comerciais e análises
técnicas e, caso apresentem baixo desem-
penho técnico, são automaticamente ex-
cluídos e substituídos dentro do sistema.
As avaliações ocorrem a cada 1 ou 3 anos,
dependendo do resultado particular de
cada fornecedor.

Os fornecedores da Amanco são eleitos
para avaliação segundo o total de compra
e importância dentro do processo produ-
tivo. Fornecedores de matéria prima são os
que mais impactam no processo produ-
tivo e são os de maior abrangência na ava-
liação de desempenho do fornecedor.  

UMA CONTRIBUIÇÃO 
CONSISTENTE
Amanco aplica rigoroso 
sistema de avaliação de fornecedores

Ano 2008

Meta 2009

74%

25%

26%

75%

Celebrados sem cláusula

Celebrados com cláusula

GRI HR1 Processos de compra

INDICADORES GRI



Foram destaques da avaliação de fornecedores, o alto desem-
penho no processo produtivo, e o fato de nenhum fornecedor
ter apresentado notificações de reclamação ou devolução.
Além de possuírem os certificados ISO 9001 e, em muitos
casos, o ISO 14001 e o OHSAS 18001. Por outro lado, a Amanco
aponta como uma das grandes dificuldades do segmento o
tempo de resposta do questionário de avaliação do fornece-
dor, bem como o cumprimento da agenda de auditoria (in
company) por parte dos fornecedores.

Serviço  (nível de assistência técnica e atenção aos clientes)

Qualidade  (sistemas de Gestão de Qualidade)

Percepção (gestão interna de relacionamento com  comunidade e autoridades competentes)

Saúde (sistemas de Gestão de Saúde)

Segurança (sistemas de Gestão de Segurança)

Meio Ambiente (sistemas de Gestão Ambiental)

87,86%
97,92%
90,16%
87,78%
82,18%
86,59%

Conduzida com fornecedores que representam  75% do valor total de compra de materia-prima.

“Os fornecedores têm
muito a contribuir, uma
vez que eles conhecem
melhor que o cliente os
produtos que fabricam.
Se as duas empresas
(cliente e fornecedor) tra-
balharem juntas e ali-
nhadas, muito pode ser
feito. A confiança e par-

ceria são muito importantes. Deve ser
um jogo de Ganha-Ganha, onde as
duas empresas saem com vantagem.
Os desenvolvimentos de novos pro-
dutos são feitos em conjunto, bus-
cando-se as tecnologias mais
avançadas que existem no mundo
atual. Tudo isto é feito considerando-
se os critérios de sustentabilidade,
pois todos devem ganhar, não so-
mente as duas empresas envolvidas,
mas o mundo como um todo”. 

Sr. Hans Mitteldorf - Diretor Geral
da Chemson Ltda.

DESAFIO 2009: 
“Nosso maior desafio com estes principais fornecedo-
res é manter o patamar de avaliação alto, além de am-
pliar nossa capacidade de homologação para outros
grupos de fornecedores menos importantes em nossa
cadeia produtiva. Além de ser um desafio também
conseguir diminuir o tempo de resposta do questio-
nário enviado aos fornecedores”, afirma Humberto Za-
lewski Dominoni, Diretor Supply Chain da Amanco Brasil.

Avaliação de fornecedores da Amanco Brasil 

Aspecto Cumprimento
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Os novos desafios de negó-
cios sustentáveis deman-
dam um novo enfoque

no âmbito dos Recursos Huma-
nos. O comprometimento e o
sentido de “fazer parte inte-
grante da companhia”, por parte
dos colaboradores, faz a dife-
rença na Amanco.

Em 2008, foram destacados qua-
tro aspectos chaves que visam o
fortalecimento de uma cultura
voltada para essa forma susten-
tável de enxergar os negócios. 

QUANDO O COMPROMETIMENTO
FAZ A DIFERENÇA
Colaboradores da Amanco:  peças-chave da Gestão de Alto Desempenho

“A Amanco investe no desenvolvimento do
ativo humano, estimulando todo o público in-
terno a adotar práticas de eco-eficiência.
Existe um padrão de comunicação interna
pelo qual temos diferentes campanhas e canais
que engajam e mantêm nossos colaboradores
informados na questão da sustentabilidade.”

afirma a Diretora de Recursos Humanos da
Amanco, Kátia Prachthäuser.
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Em 2008, a Amanco promoveu ações voltadas para o treina-
mento de gerentes e coordenadores com o objetivo de alcan-
çar um desempenho superior por parte de todos os
colaboradores, motivo pelo qual a empresa criou a Academia
de Liderança Amanco. O programa é composto por módulos
estratégicos e comportamentais que têm por objetivo impac-
tar a atitude dos participantes com relação aos aspectos de
postura e desempenho. 

A aceitação interna é visível. Em 2007, a empresa chegou a ter,
em média, 2.464 horas de capacitação para a Liderança, en-
volvendo diretores, gerentes e coordenadores. Em 2008, o nú-
mero de horas treinadas subiu, em média, para 3.728, um
aumento de mais de 50%. 

A segurança é considerada o fator de maior
importância no processo produtivo da em-
presa. Neste contexto, a Amanco dá espe-
cial atenção aos cuidados com o meio
ambiente durante o processo de elaboração
dos produtos e ao prover serviços de quali-
dade, sendo que o ator principal é o público
interno da companhia. 

Todas as unidades da Amanco apresentam
excelentes resultados, o que demonstra a
dedicação e o comprometimento de todos
na busca pela meta de segurança, atingindo
um fantástico índice de zero acidentes.

LIDERANÇA11
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Amanco tem aumento significativo em horas de treinamento

GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA 
Excelência no processo produtivo - Programa Zero Acidentes

“A Academia
de Líderes foi
c o m p o s t a
por diferen-
tes módulos,
tratando temas como feedback, coaching,
avaliação de desempenho, foco em resul-
tado e pensamento estratégico. Tivemos a
oportunidade de aprender técnicas de ges-
tão e vivenciá-las em atividades que refle-
tiam situações de nosso dia a dia.

Nós líderes temos o papel fundamental de reu-
nir diferentes talentos, que trabalhem e cola-
borem rumo ao resultado estratégico. A
capacitação é de extrema importância para
termos êxito nesta atividade, pois ela requer
habilidades e técnicas específicas de gestão
humana.”  

Angela Kohler, Gerente de Planejamento
Logístico Amanco Brasil. 

“Em 2008, realizamos um grande es-
forço para manter os altos níveis de
segurança, mesmo com o aumento
da produção em cerca de 20% e a
busca contínua pela otimização do processo produtivo. A unidade
Joinville Conexões bateu o recorde, completando cinco anos sem
acidentes de trabalho com afastamento. Mas todas as unidades
apresentam excelentes resultados, estando há mais de um ano sem
acidentes de trabalho com afastamento.”

Leandro Caldart, Coordenador de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente - SSMA

Gerenciando Equipes de Alta Performance
Comportamento e Postura do Gestor
Pensamento Estratégico
Feedback
Coaching

96
58
71

159
165

Número de participantes por Módulos oferecidos 

Módulo Participantes



20

Após a implementação do Sistema de Gestão de Saúde e
Segurança, baseado na norma OHSAS 18001, os indica-
dores de segurança em 2008 melhoraram significativa-
mente,  culminando no índice zero acidentes.  Uma das
unidades fabris da Amanco Brasil  está há mais de cinco
anos sem acidentes com afastamento.

GRI LA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais,
dias perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados
ao trabalho, por região

2004

2005

2006

2007

2008

0 6 12

12

11

6

3

0

* Índice de Frequência de Acidentes de trabalho IFAT = (Acidentes incapacidades / Horas homem trabalhadas) x 200,000

* Índice de Severidade de Acidente de Trabalho ISAT = (Dias perdidos por incapacidade / Horas homem trabalhadas) x 200,000

2004

2005

2006

2007

2008

0 0,4 0,8

0,65

0,62

0,35

0,17

0

2004

2005

2006

2007

2008

0 7,5 15

11,28

7,22

2,86

2,56

0

Taxa de frequência de acidentes

Quantidade de acidentes

Taxa de gravidade de acidentes



A Amanco foi eleita, em 2008, uma das Em-
presas Psicologicamente Saudáveis, segundo
pesquisa realizada pela Revista Gestão & RH,
com destaque para o segmento “Saúde e Se-
gurança”, que avalia o esforço da empresa em
ajudar o colaborador a desenvolver um estilo
de vida melhor.

Treinamentos referentes a saúde e segurança em 2008

16000

2237 1309

9372

969

13887
12000

8000

4000

0

Treinamento referente à

saúde e segurança

Treinamento sobre instru-

ções e procedimentos refe-

rente à saúde e segurança

Orientações diárias sobre

como prevenir acidentes

Treinamento para a equipe

de socorristas em caso de

acidentes ou incêndios

Total

Horas em 2008

DESAFIO 2009: 

Manter os colaboradores empenha-
dos e comprometidos na busca pela
meta de segurança: zero acidente.  

Desde 2005, a Amanco disponibiliza aos colaboradores consultoria financeira gratuita, com o objetivo de auxiliá-los no planejamento
do orçamento doméstico. O serviço é realizado pelo Sesi, em uma de suas unidades ou na própria Amanco, preferencialmente durante
o horário de trabalho. São atendidos em média dez colaboradores por mês. A consultoria pode ser prestada ao colaborador acom-
panhado do cônjuge, para que as orientações surtam efeito de maneira eficaz no ambiente familiar. Os consultores fazem um levan-
tamento da renda e despesas do orçamento familiar do colaborador e traçam uma estratégia para que ele possa honrar seus
compromissos financeiros. Nos casos mais críticos de endividamento, a empresa possibilita que sejam realizadas consultorias finan-
ceiras mensalmente, para que por meio desse acompanhamento o funcionário tenha condições de organizar suas finanças.

Alem disso, a empresa disponibiliza empréstimo social para os colaboradores que possuem problemas financeiros devido a motivos
sociais, tais como, questões de doenças graves na família, desemprego de cônjuge, enchentes, e outras situações emergenciais. A
equipe de consultores faz todo o acompanhamento dos resultados. A Amanco também aborda o tema de forma coletiva, com pa-
lestras sobre planejamento orçamentário familiar. Com essas iniciativas, os colaboradores podem administrar melhor suas questões
financeiras, alcançando um grau maior de satisfação no trabalho. No total já receberam consultoria financeira, individualmente ou por
meio de palestras, cerca de 1.100 colaboradores.

“Equilíbrio entre Vida e Trabalho” 
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INDICADORES GRI

Recursos Humanos

GRI HR4 – Não Discriminação

• Não temos casos de discriminação na Amanco Brasil
•  A Amanco Brasi l  segue r igorosamente a Cons-
t i tuição Bras i le i ra ,  que proíbe a  discr iminação
no mundo do trabalho,  e declara-se,  através de
seus  Pr incípios  Empresar ia is ,  contra  qualquer
t ipo de preconceito em relação a todas as  par-
tes interessadas
• Consta nos Princípios Empresariais Amanco: 

- “As políticas laborais garantem que não se
permitirá a discriminação por motivos de raça, gê-
nero, idade, etnia, nacionalidade, religião ou orien-
tação sexual.” 

- “Valoriza-se as diferenças que fazem de
cada trabalhador um ser único”
• Como registro dessa prática temos em nosso qua-
dro de colaboradores, em cargo de liderança, fun-
cionário homossexual, inclusive com companheiro
registrado no plano de saúde como dependente.

GRI HR6 - Trabalho infantil

• Co n s t a  e m  n o s s o s  co n t r a to s  d e  p re s t a ç ã o  d e
ser viços  a  seguinte  c láusula :  “ Trabalho de M e -
n o re s  -  A  co n t r a t a d a  d e c l a r a ,  p a r a  f i n s  d o  a r -
t igo 7 .º  da Const i tuição Federal ,  não permit i r  o
t r a b a l h o  n o t u r n o,  p e r i g o s o  o u  i n s a l u b re,  a o s
menores  de dezoito  anos e  de qualquer  t raba-
lho a  menores  de dezesseis  anos,  sa lvo na con-
dição de aprendiz  a  par t i r  dos  quator ze anos.  

GRI LA11 – Aspecto: Treinamento e Educação

Resultados 2008

Capacitação e Desenvolvimento
• Total de 42.540 Horas de Capacitação e Treinamento

Capacitação e Desenvolvimento da Liderança
•  Total de  3.887 Horas de Capacitação para a Liderança, em média 40
horas de treinamento para cada Líder

Bolsa de Estudos 
Objetivo: subsidiar parte da formação requerida para o cargo que o colaborador
ocupa e abrange cursos de 2º grau, Técnico, Superior, Pós-Graduação, MBA Exe-
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cutivo, Idiomas.
• 142 Bolsas de Estudos concedidas durante o ano
• 08 Instituições de ensino conveniadas, concedendo aos colabora-
dores descontos nas mensalidades como incentivo ao auto-desen-
volvimento

Avaliação de Desempenho – Competências
Objetivo: processo formal em que o colaborador e seu gestor imediato avaliam o desem-
penho, pontos fortes e oportunidades de melhoria. Também é o momento de formalizar
o Plano de Desenvolvimento Individual, focado na melhoria da capacitação e desenvolvi-
mento, primeiro passo para o crescimento profissional.
• 100% dos colaboradores participam deste processo
•  Todos os líderes são envolvidos no processo
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INDICADORES GRI

GRI LA13 : Diversidade e 
Igualdade de Oportunidades

TEMA: GÊNERO
• Possui compromisso público através de seus Princípios
Empresariais de promover a equidade de gênero, garan-
tindo oportunidades iguais para mulheres e homens nos
processos de admissão, promoção e mobilidade interna,
afim de que cada um desenvolva suas melhores capacidades.
•  A Amanco Brasi l  realiza censo interno periódico
para avaliar seus processos e políticas, necessidades,
situações ou áreas críticas em relação à eqüidade de
gênero. Essas informações são utilizadas para subsi-
diar o planejamento de ações afirmativas e reforçar
as campanhas de conscientização etc.  

Resultados nos últimos 04 anos:
• Crescimento de 45% no indicador  de mulheres em cargos de
liderança;
• Crescimento de 0 para 3 mulheres em cargos de diretoria, fi-
cando 3 mulheres para 5 homens, ou seja, 37% desse quadro;

Desafios:
• Desenvolver planos de ação para derrubar barreiras culturais
ou processos que desestimulem a contratação de mulheres.
• Desenvolver estratégias para promover a igualdade entre
sexos e valorização da mulher

TEMA:  DIVERSIDADE

PROGRAMAS : 
INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA

Cumprir a legislação vigente (Lei 8.213/91) e proporcionar a
efetiva inclusão dessas pessoas na empresa, de acordo com os
valores e princípios empresariais. 

Resultados: 
• Promoção de habilitação profissional das pessoas com defi-
ciência que não atendem aos requisitos mínimos de escolari-
dade exigidos para ocupação dos cargos
• Realização de curso de Libras para colaboradores, colegas de
trabalho e líderes de equipe
• Contratação de empresa de assessoria empresarial para inte-
gração da pessoa com deficiência, proporcionando acompa-
nhamento e monitoramento, dispondo de equipe
especializada para atuar nas mais diversas demandas
• Diversos investimentos em adequação arquitetônica para ga-
rantir a acessibilidade 
• Treinamentos de sensibilização

Desafios:
• Aumentar recursos de acessibilidade
• Aumentar o número de colaboradores com deficiência (am-
pliar diversidade)
• Dar maior visibilidade ao tema na empresa
• Finalizar o processo de adequação arquitetônica

Outros resultados de Diversidade e Igualdade de Oportunidades

• Crescimento de 200% no indicador de pessoas negras e pardas em cargos de liderança;
• Crescimento de 6% no indicador de pessoas negras e pardas em relação ao total da Empresa;

• Crescimento de 17% no indicador de mulheres em relação ao total da Empresa;
• Crescimento de 60% no indicador de pessoas com mais de 45 anos de idade;
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A Amanco Brasil acredita na impor-
tância de ter colaboradores infor-
mados e engajados com o bom
desempenho da empresa. Sendo
assim, desenhou um padrão de co-
municação interna a partir de um
diagnóstico feito com pessoal ad-
ministrativo, operacional, lideran-
ças e profissionais terceirizados.

Em 2008, novas diretrizes foram
traçadas e o relacionamento com
os colaboradores foi estreitado. É
importante ressaltar que, em 2007,
a área de comunicação interna,
antes ligada ao departamento de
Recursos Humanos, foi incorpo-
rada pela Gestão de Marketing.
Atualmente, a comunicação in-
terna conta com a colaboração de
todas as diretorias para que seu
planejamento seja realizado.

“Não poderíamos desenhar um
plano de comunicação sem saber o
que nossos colaboradores real-
mente precisavam. Os dados cole-
tados representam o sentimento e
a percepção do público interno.
Desenhamos canais fixos para fazer
fluir a informação, mas também
campanhas com um layout dife-
renciado para transmitir os valores
da empresa e comemorar sucessos”
explica Yazmin Trejos, Gerente de
Comunicação Corporativa.

O principal meio de compartilha-
mento das informações é a reu-
nião mensal de líderes com suas
equipes, intitulada “Pauta de Lí-
deres”. As lideranças - diretores,
gerentes, coordenadores e moni-
tores – recebem, antecipadamente,
via e-mail e em apresentações d e
Powe r Po i n t ,  u m a  p a u t a  q u e
a b o rd a  te m a s  re l e v a n te s  p a r a
todas  as  áreas.  Os  l íderes,  por
s u a  ve z ,  a s s u m e m  o  p a p e l  d e
repassarem essas  informações
como agentes mult ipl icadores.

COMUNICAÇÃO33
Transparente e sistemática 

“Com a implementação da Reunião Mensal a “rádio peão” reduziu
99%. Os colaboradores da minha equipe gostam tanto desta reunião
que me cobram a realização, pois sabem que nela serão tratadas as in-
formações mais relevantes da empresa. Com essa ferramenta também
consigo detectar no grupo os que realmente se interessam pelos assun-
tos corporativos da empresa”.

explica Wagner Tavares, Gerente de Vendas Amanco Brasil
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Café e Papo 

Reunião de diretores com um
grupo de colaboradores, que
acontece bimestralmente, trimes-
tralmente ou semestralmente, de-
pendendo da unidade.

Mensagem
do Presidente 

A carta com a mensagem do
presidente é escrita pelo pró-
prio e direcionada especial-
mente aos colaboradores, que
a recebem em suas residências.

Mural de Informações 

Todas as unidades da empresa
possuem murais de informa-
ções espalhados por áreas de
grande circulação.

As 150 Melhores para se trabalhar 

Em 2008, a Amanco esteve pelo sétimo ano consecutivo na lista das 150 Melhores Empresas para se Trabalhar, feita
pela Revista Exame. A campanha interna teve como principal objetivo mostrar aos colaboradores que eles fazem
parte da história de orgulho da Amanco e ajudam a escrevê-la.



DESAFIO 2009: 
A Amanco tem conseguido passar para seus colaborado-
res a importância da responsabilidade sócio-ambiental,
tanto nos processos de produção quanto na formulação
de estratégias da companhia. O principal objetivo, atual-
mente, é fazer com que os colaboradores se sintam parte
de um novo desafio, onde os produtos/serviços façam
parte de uma nova tendência do mercado, que faz da cons-
trução civil um segmento cada vez mais sustentável.  

Campanha da Água

A Campanha da Água, realizada
em março de 2008, teve como
base o tema “Conduzimos água,
levamos vida”. O slogan fazia um
link entre o produto da Amanco
(tubos) e o fato de que além de
transportarem vida, também po-
deriam gerá-la a partir de atitudes
preventivas e de economia deste
importante recurso que é a água.

O importante tema da água tam-
bém foi abordado em campanha
interna destacando a participação
da empresa na Expo Zaragoza
2008. Além do impacto que a
principal feira da água trouxe à
população mundial, a Amanco
trouxe a seus colaboradores as
principais notícias do evento, bem
como, convidou-os a participar
por meio de um espaço exclusivo,
com textos, fotos e depoimentos,
do Blog oficial Aqua Vitae, que
trouxe as principais notícias de
Zaragoza, em tempo real, para jor-
nalistas e comunidade da América
Latina, bem como, para todo o
mundo. A participação e o enga-
jamento dos colaboradores em
mais esta ação foram importantís-
simos e demonstram ainda mais o
envolvimento e a preocupação de
todos com a problemática da
água no planeta.

As 20 empresas modelos de sustentabilidade

A Amanco esteve mais uma vez no ranking das 20 empresas mo-
delo de sustentabilidade do Guia Exame 2008. Foi desenvolvida
uma campanha de comemoração pela segunda conquista conse-
cutiva deste prêmio, a fim de agradecer o público interno e mostrar
o quão imprescindível era ao projeto, já que são os colaboradores
que colocam este pilar em prática nas atividades do dia-a-dia. Du-
rante a campanha, os colaboradores ganharam uma sacola de com-
pras personalizada feita de material orgânico, com o objetivo de
estimular a redução do uso de sacolas plásticas. 
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As operações da Amanco são consideradas pelos órgãos ambientais e pelo IBAMA como de baixo impacto ambiental. No en-
tanto, a empresa está constantemente desenvolvendo ações no sentido da sustentabilidade. 

Segundo a companhia, seu maior desafio em 2008 foi reduzir ainda mais o sobrepeso (consumo adicional de matéria-prima)
assegurando a qualidade de seus produtos e mantendo o indicador de scrap controlado (material processado gerado no iní-
cio ou parada de produção e materias não conformes).

Além deste grande desafio a empresa buscou reduzir o consumo de energia elétrica, manter estáveis os índices de consumo
da água e o gerenciamento de resíduos.

28

PROCESSOS DE PRODUÇÃO COM 
BAIXO IMPACTO AMBIENTAL
Preocupada com a preservação dos recursos naturais, 
Amanco investe em eco-eficiência e tecnologia 
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Os indicadores de eco-eficiência (eficiência econômica e ecológica) têm como objetivo a redução na fonte, ou seja,
medir e reduzir o desperdício de materiais, o consumo de água e o consumo de energia.

Indicadores de Eco-eficiência
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Sobrepeso

Podemos observar nos gráficos um aumento de consumo de MP nos últimos três anos, reflexo do aumento de produção e expansão do
parque fabril em função do aumento da demanda de mercado. 

Embora o consumo de matéria prima tenha aumentado nos últimos três anos, observamos no gráfico de gerenciamento de sobrepeso que
a empresa foi mais eficiente, produzindo mais com menos consumo de recursos naturais por unidade de produto e mantendo sua qualidade.

A eco-eficiência é um dos pilares do modelo de desenvolvimento sustentável da Amanco Brasil. Este conceito une eficiência econômica
e eficiência ecológica, e resulta num esforço corporativo para produzir mais e melhor, com o uso de menos insumos e com o menor im-
pacto ambiental possível, mantendo a qualidade dos produtos e serviços.

Em termos percentuais ocorreu uma pequena redução de MP reciclada em função do aumento da produção e o controle
sobre a geração de SCRAP no processo produtivo, evidenciando o compromisso da Amanco com a sustentabilidade. 

Em termos de toneladas recicladas, houve um aumento da quantidade de materiais provenientes de reciclagem de 2006
para 2008 de, aproximadamente, 1,5 mil toneladas.

Produção total



30

490 kw/ton

2004 2005 2006 2007 2008

531,49
525,36

503,33 504,83

479,95
480 kw/ton

470 kw/ton

460 kw/ton

450 kw/ton

510 kw/ton

500 kw/ton

520 kw/ton

540 kw/ton

530 kw/ton

Consumo de energia 
por tonelada produzida 

GRI EN4 Consumo de energia 
indireta discriminado por fonte primária 
Consumo de energia x consumo total de MP

2006

2007

2008

0 kWh 40 mil kWh 80 mil kWh

0 ton 50 mil ton 100 mil ton

Consumo de energia

Consumo total de MP

Os gráficos mostram um aumento de consumo de energia de 2007 para 2008 em função do aumento da produção. Apesar de a empresa
ter consumido mais energia em função do aumento de produção, foi mais eficiente na utilização desta energia, aumentando o rendimento
de kWh/ton. em 10%. Desde 2005, a Amanco compra energia de fontes alternativas, especificamente de origem de biomassa.

O gráfico apresenta uma estabilidade no total de água captada/consumida. O gráfico de gerenciamento de consumo de água/tonelada pro-
duzida apresenta uma maior eficiência da empresa, que produziu mais com menos consumo de recursos naturais por unidade de produto.
A Amanco Brasil reduziu o consumo de água nos processos industriais de fabricação de tubos para menos de ¼ em relação a 2002, re-
duzindo em 79% o consumo de água/tonelada produzida, demonstrando seu compromisso com a eco-eficiência.
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O gráfico apresenta um pequeno aumento na geração de resíduos, reflexo direto do aumento significa-
tivo da produção. Podemos observar também que a quantidade de resíduos enviados para reciclagem

manteve-se sempre superior a 70%, demonstrando o compromisso da Amanco com a sustentabilidade.
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OGrupo Amanco assumiu uma postura de vanguarda em rela-
ção à busca da sustentabilidade do PVC, por ser uma empresa

comprometida com o desenvolvimento sustentável, objetivo de-
finido em sua estratégia empresarial, visão e valores. Um dos prin-
cipais pontos trabalhados foi a substituição de um dos aditivos -
o estabilizante à base de chumbo (Pb) -, por matérias-primas am-
bientalmente mais seguras, o cálcio (Ca) e o zinco (Zn). Os líderes
da Amanco usaram a estratégia de apoiar-se no Instituto do PVC
para envolver e persuadir a cadeia produtiva do PVC no Brasil, in-
cluindo os transformadores de tubos e conexões, os fabricantes
de resina de PVC e os de estabilizantes. O objetivo foi promover o
movimento brasileiro de substituição dos estabilizantes à base de
chumbo por sistemas de cálcio e zinco. A Amanco apresentou
uma postura de empresa socialmente responsável e que preserva
o meio ambiente, procurando competitividade com a ajuda do
próprio meio ambiente como oportunidade de negócio. A
Amanco se adiantou ao acordo voluntário conduzido pela cadeia
e concluiu a substituição dos estabilizantes na extrusão no
final de 2003. O projeto foi compartilhado com a cadeia brasi-
leira de PVC, fator extremamente importante, que fez com que
a substituição do Pb pelo Ca e pelo Zn alcançasse a sustenta-
bilidade econômica pela consequente diminuição de custos e
aumento de demanda do produto. 

Estabilizantes
ambientalmente mais seguros

Programa de reuso de água industrial

Nos últimos sete anos, este programa permitiu à empresa reduzir para menos de ¼ o consumo de água na produção de tubos. O pro-
grama utiliza tecnologias de filtragem e fechamento de circuitos de resfriamento. A Amanco reduziu em suas plantas, entre 2002 e 2008,
a média de consumo de água de 1.070 litros/ton. para 230 litros/ton. de tubos e conexões produzidos. Na planta de Joinville, a troca de
tecnologia na produção de tubos para o resfriamento permitiu uma redução de 1.500 litros de água/ton. de tubos produzidos para 60
litros de água/ton. de tubos produzidos. 

A moderna fábrica de Suape, inaugurada em 2005, é modelo de eco-eficiên-
cia, consumindo menos de 20 litros de água/ton. de tubo produzido e possui
também um moderno sistema de tratamento de efluentes que permite fazer
o reuso da água. A água reaproveitada é também aplicada na rega de jardins,
descarga sanitária e lavagem de pisos nesta fábrica.

Assim, os resultados na área ambiental são efetivos para a empresa. Houve
redução no consumo de água de processo em 78% e a melhoria dos indica-
dores de eco-eficiência rendeu à Amanco, ao longo dos últimos sete anos,
economias de mais de U$ 20 milhões. A empresa gerou oportunidades no
mercado com produtos mais adequados do ponto de vista ambiental e com
melhoria na rentabilidade interna.

DESAFIO 2009: 
Renovação da tripla certificação das 4 fabricas que
produzem tubos, conexões e acessórios sanitários,
participação dos movimentos relacionados a cons-
trução sustentável, redução do consumo de água,
redução do consumo de energia, manutenção dos
altos índices de reciclagem dos resíduos, redução
da geração e do estoque de scrap e manutenção
do sobrepeso são os desafios para 2009.



Durante o ano de 2008, a Amanco Brasil recebeu 
uma série de prêmios que reconhecem seu desempenho.

Prêmios 2008

Prêmio de Energias Renováveis
Esta premiação reconhece e premia as empresas clientes da Electra Energy que con-
somem energia de fontes incentivadas, ou seja, que contribuem para a preservação

do meio ambiente.

Prêmio Expressão de Ecologia
O prêmio foi criado em 1993 pela Editora Expressão. A idéia do prêmio é divulgar as

ações ambientais das empresas e incentivar que outras sigam o mesmo caminho.

Prêmio Anamaco 2008 - Inovações Tecnológicas
Produto: Linha Silentium PVC.

Prêmio Fufo/ACIAS
Reconhecimento para quem participa do desenvolvimento da cidade de Sumaré.  Os
critérios avaliados foram: Excelência no atendimento; Inovação em busca de melho-
rias; Contribuição para o fortalecimento e evolução da sociedade; Investimento em
marketing; Apoio às iniciativas culturais e esportivas; Responsabilidade social; Res-

peito ao meio ambiente.
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Participação ativa no Green Building Council Brasil
(GBC Brasil) 
A Amanco é sócia fundadora do GBC. Nele, várias empresas, de vários seg-
mentos são membros e possuem como principal objetivo traduzir e ade-
quar normas americanas de construção para a realidade brasileira. Existem
vários comitês, a Amanco possui membros nos seguintes: Comitê Temático
Qualidade Ambiental Interna (EQ) e Comitê Temático Materiais e Recursos
(MR). Nas reuniões dos comitês eles definem normas, conceitos, aplicação
de produtos e parâmetros para a sustentabilidade. www.gbcbrasil.org.br 

Participação no Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS)
A Amanco também está presente no CEBDS, conselho que tem por obje-
tivo articular de forma estratégica os temas-chave para a sustentabilidade
dos negócios, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país.
O Presidente da Amanco Brasil, Marcos Bicudo, foi nomeado Presidente
do Conselho Administrativo do CEBDS. Dentro do CEBDS, a Gerente de Co-
municação Corporativa da Amanco é responsável pela Presidência da Câ-
mara Temática da Água e a Diretora de Marketing da Amanco participa da
Câmara Temática de Construção Sustentável. 



AMANCO RUMO À 
LIDERANÇA
AO LADO DO CLIENTE

ESTRATÉGIA VENCEDORA: 
MARCA, INOVAÇÃO E SERVIÇOS. 

Empresa inova na forma 
de se relacionar com seu 
público externo

Na última pesquisa realizada pela IPSOS Public Affairs, em julho de 2008, a Amanco atingiu 67% de conhecimento
de marca no consolidado nacional por parte dos consumidores, chegando a 76% em São Paulo e 88% no Rio de Ja-
neiro. “Somente uma empresa com a qualidade e tecnologia da Amanco conseguiria conquistar um consumidor tão

exigente, como o brasileiro, em tão pouco tempo”, afirma Marise. O mesmo estudo revelou que 72% dos instaladores hi-
dráulicos brasileiros declaram ter a Amanco entre suas marcas preferidas.

“Lançamos a marca Amanco no Brasil no
início de 2006.

Na época, éramos praticamente desconheci-
dos do grande público, mas, seis meses de-
pois, a Amanco já alcançava 45% de
conhecimento do consumidor. Em 2008 o
conhecimento de marca pelos consumidores
chegou a 67% no consolidado nacional.”

lembra Marise Barroso, 
Diretora de Marketing da Amanco Brasil. 

PREFERÊNCIA DE INSTALADORES
72% dos instaladores declaram ter a Amanco 
entre suas marcas preferidas. 

33



Além do considerável aumento no nível
de conhecimento da marca por parte
dos consumidores, a Amanco conquistou
um claro posicionamento, sendo reconhe-
cida como uma empresa INOVADORA,
com ALTA TECNOLOGIA e CONFIÀVEL.

“Estes resultados extraordinários se
devem a um conjunto de ações focadas
no consumidor final (dono de obra),
assim como nos influenciadores de
compra (instaladores hidráulicos, proje-
tistas, e balconistas do varejo de mate-
riais de construção): comunicação clara
e transparente, lançamento de produtos
inovadores para o mercado brasileiro,
oferta de crédito e formação e aperfei-
çoamento da mão-de-obra qua aplicará
os nossos produtos”, complementa Marise.

Investimento certo, 
retorno garantido
Considerando que a auto-construção re-
presenta 80% do mercado brasileiro da
construção predial, as classes chamadas
de “base da pirâmide” são motor funda-
mental do setor no Brasil.

Consciente desta realidade, a Amanco
estabeleceu paradigmas inovadores, o
que a possibilitaram atingir novos seg-
mentos de mercado, fazer negócios com
clientes de baixa renda e introduzir
novos serviços e produtos em sua pro-
posta de valor.

Dinheiro na mão

Amanco CredConstrução® permite
acesso a material de construção civil de
última geração

A falta de acesso ao crédito por parte
dos consumidores é um dos principais
obstáculos do setor de construção
civil no Brasil.  Segundo estudos do
Banco Central, cerca de 40 milhões
de pessoas no Brasil não têm acesso
ao crédito. 
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Partindo destes dados, a Amanco lan-
çou, em 2005, um serviço financeiro
piloto, voltado para o setor de cons-
trução residencial. O serviço viabiliza,
por meio do Amanco CredConstru-
ção®, uma linha de crédito para o fi-
nanciamento de materiais de
construção, voltada principalmente a
clientes de baixa renda que, desta
forma, podem melhorar seu acesso a
produtos de qualidade. 

O grande diferencial da solução é
que, o cartão pode ser personalizado
com a logomarca da loja emissora,
mesmo que esta seja de pequeno

porte. O Amanco CredConstrução®
conta com parte do limite de crédito
reservado para uso exclusivo na loja
emissora e permite aos consumidores
a compra imediata de materiais de
construção, com parcelamento em

“Cartão de marca própria era exclusivi-
dade de home centers. Agora temos nosso
próprio cartão, que nos ajuda a crescer e
fidelizar mais clientes, sem sacrificar o
bolso deles. Mudanças profundas vêm
ocorrendo no varejo de materiais para
construção. As iniciativas inovadoras da
Amanco são muito importantes para o
médio varejo não ficar para trás. Nós da

Irmãos Correa ficamos honrados em participar de um
projeto tão inovador como este. Em tempos de “Crise”,
a palavra "Crie" deve ser amplamente utilizada, como
a Amanco faz.“

Luiz Evandro - lojista, Irmãos Correia

“O cartão fideliza, facilita e possibilita qualquer compra de material. Até
hoje, só lojas de grande porte podiam oferecer aos seus clientes um cartão
personalizado, pois os bancos exigiam uma tiragem mínima de 50.000
cartões para personalizá-lo. Agora, esse tipo de produto possibilita que lojas
de pequeno porte ofereçam aos seus clientes o seu próprio cartão. De fato,
80% deste mercado é formado pelas classes C e D e a oferta dos bancos não
é das mais acessíveis a este público, não se adaptando a lojistas, tornando-
se uma espécie de “freio de mão” para as vendas.”

Juan Pablo Garcia Agudo, Diretor de Serviços da Amanco Brasil.



até 18 vezes, com juros menores que o crediário, ou até mesmo em 10 vezes
sem juros. Além disso, o cartão não tem TAC ( Taxa de Abertura de Crédito)
nem anuidade.

Em 2008, o Amanco CredConstrução consolidou presença em 23 estados brasi-
leiros e entre 700 lojas de materiais de construção. Com 33 mil cartões emitidos.

Mercado de cartões 
de crédito no Brasil

Um estudo recente do IBOPE mostrou que a penetração de cartões de cré-
dito no mercado brasileiro pode ser dividida da seguinte forma: 52% nas
classes A e B, 30% na classe C e 16% na classe D. 

Com base nesses dados, pode-se perceber que o uso de cartão de crédito por
parte das classes C e D ainda é bastante restrito. Muitas vezes, isto acontece
porque essas classes não conseguem obter um cartão com bandeira renomada,
por não terem conta bancária, comprovante de rendimentos ou seu crédito
aprovado ou por não poderem arcar com o custo da anuidade dos cartões.

Mais Vendas para a loja
• Cartão com logo ou nome da loja; 
• Mais limites - cartões com limites exclusivos somente para a loja;
• Fidelidade - todas as informações dos clientes ficam com a loja;
• Mais dinheiro - taxa de retenção baixa e recebimento 

antecipado, sem risco de crédito.

Mais Vantagens para os clientes
•  Aprovação imediata - feito o cadastro e sendo aprovado,

o cliente já pode comprar; 
• Até 40 dias sem juros ou parcelamento com ou sem juros; 
• Possibilidade de pagar fatura na loja; 
•  Sem anuidade nem TAC;
• Cartão com limite exclusivo para materiais de construção.

Em 2008, 33 mil cartões foram emitidos
e implantados em 700 lojas.

“Esta semana, em visita à loja MH, vi
dois clientes fazendo o CredConstru-
ção. Um era pescador e o outro arte-
são. Mesmo sem comprovante de
renda, em 15 minutos eles foram
aprovados, com um limite de R$ 300,
que foram gastos na compra de mate-
riais. O lojista está muito contente e
seus vendedores também.” 

Ubirajara Jr.
Coordenador de Vendas NE

DESAFIO 2009: 
O maior desafio será administrar o crescimento do
programa, atendendo à grande demanda. Por outro
lado, completar a transição de um programa de cré-
dito para um programa completo de relacionamento
com lojistas e balconistas, com ferramentas inovado-
ras de treinamento, gestão e troca de melhores práti-
cas para ajudar a todos a terem mais sucesso. 
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Os programas voltados para  qual i f icação prof iss ional  têm como f i -
n a l i d a d e  c r i a r  n ov a s  o p o r t u n i d a d e s  e  c a p a c i t a r  t r a b a l h a d o re s

para a construção civi l .  A sociedade nos oferece opor tunidades e tam-
bém é papel  da ind ú s t r i a  c o n t r i b u i r  c o m  a q u i l o  q u e  e s t á  a o  s e u
a l c a n c e  p a r a  a u m e n t a r  o  p r o g r e s s o  e  a  q u a l i d a d e  d e  v i d a  d o s
i n d i v í d u o s .

“ E s t a s  i n i c i a t i v a s  f a ze m  p a r te  d a  n o s s a  v i s ã o  d e  n e g ó c i o s  s u s te n t á -
ve i s ,  d e n t ro  d o  q u a l  to d a  a ç ã o / p ro d u to  d e s e nvo l v i d o  p e l a  A m a n co
deve apresentar  vantagens econômicas,  oferecer  benefíc ios para a  so -
c iedade e  pr imar  pela  preser vação do meio ambiente.  A  qual i f icação
prof iss ional  permite  a  melhor ia  de  toda a  cadeia  produt iva ,  aumen-
tando a  renda e  a  auto - est ima do prof iss ional”,  af i rma Marise Barroso,
Diretora  de Market ing da Amanco Bras i l .  

Segundo dados do Ministér io do Emprego e Trabalho (MET), 72% dos pro-
fissionais que trabalham na construção civil n o  B ra s i l  n ã o  tê m  n e n h u m
treinamento formal,  sendo que 21% dos acidentes de trabalho do Bra-
s i l  acontecem neste  setor.

A Amanco conta com três 
iniciativas para formação e aperfeiçoamento:

• SENAI – formação jovem
• Neotrópica – capacitação e aperfeiçoamento de profissional
• Doutores da Construção – aperfeiçoamento de profissional

Competitividade
na indústria nacional
Formação e aperfeiçoamento da mão-de-obra

A realidade do profissional de construção civil no Brasil

72% sem nenhum treinamento formal
Sem Formação 

Dificuldade de 
encontrar clientes
e mantê-los

Pouca Visibilidade
50% ganham menos de 
2 salários mínimos

13% empregados formalmente
com carteira de trabalho assinada

Falta de Reconhecimento e
Valorização Profissional

21% dos acidentes de trabalho do Brasil
acontecem na construção civil

Risco de Saúde e Segurança 

Desconhecimento de novos produtos, seus
benefícios e forma correta de aplicação

Sem Atualização



Quando o assunto é a mão-de-obra do
futuro do país, a Amanco está envolvida
dos pés à cabeça. 

A parceria da Amanco com o SENAI tem
como objetivo principal atuar em
acordo e parceria com a entidade, para
formar jovens instaladores hidráulicos.
No Brasil, em 2008, foram formados 6,8
mil alunos, um aumento de 41% em
comparação com o ano anterior, que
formou quase 2,5 mil alunos. A meta em

2009, segundo Patrícia Barreros, Gerente
de Relacionamento da Amanco, é for-
mar 10 mil, com um investimento de R$
2 milhões anuais. 

“Este é um dos Projetos que reforçam o
pilar de responsabilidade social da
Amanco e que dá consistência à nossa
atuação”, afirma Barreros. “Acreditamos
que o que faz esta parceria vencedora é
o fato de que todos ganham: a Amanco
pela certeza de uma correta aplicação

de seus produtos,  o Senai, pela possibi-
lidade de realizar mais turmas com o
apoio financeiro e material da Amanco,
e os Alunos porque saem do curso com
uma profissão”. 

Presente em 162 unidades do SENAI,
nos 27 estados brasileiros, o curso, com
carga horária de 100 horas, conta com
148 instrutores. O destaque vai para o
estado de Alagoas, que treinou 2 mil
alunos em 2008. 
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Parceria  Amanco - SENAI
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A parceria da Amanco com o Senai para o curso de instalador hidráulico tem se destacado pela diversidade
dos públicos atingidos, permitindo sua inclusão no mercado de trabalho. Na unidade de Maceió (AL) duas tur-
mas compostas exclusivamente por mulheres foram formadas em julho de 2008. A iniciativa foi resultado de
articulação da Secretaria Municipal da Mulher em conjunto com as Líderes das Associações Comunitárias de
Maceió, e integra projeto desenvolvido pela unidade, intitulado Ação Social Ligada às Minorias, voltado tam-
bém para deficientes físicos e mentais e terceira idade.

Participaram destas duas turmas especiais 27 alunas, com idades
entre 18 e 60 anos, todas de baixa renda. A maioria não tem qua-
lificação profissional e procurou o curso de instalador hidráulico
para aprender um ofício e ingressar no mercado de trabalho. Mo-
radoras de um bairro pobre de Maceió, as alunas Jaqueline dos
Santos Lima e Maria José da Silva, por exemplo, tiveram um ótimo
desempenho nas aulas, sempre bastante participativas e atuan-
tes nas atividades propostas. Após a conclusão do curso elas co-
locaram os currículos em construtoras da cidade e em janeiro de
2009 conseguiram emprego como ajudantes de encanador em
uma obra próximo ao bairro onde moram, com perspectivas de
ter a carteira de trabalho assinada. 

O mestre-de-obras Cajueiro relatou que está satisfeito com o tra-
balho executado por Jaqueline e Maria José, pois elas “têm de-
sempenhado seu trabalho com qualidade”. Segundo Cajueiro, os
colegas de trabalho têm muita admiração e respeito pelas profis-
sionais, sobretudo porque é um fato inédito na construtora a pre-
sença de mulheres envolvidas nos processos construtivos de uma
obra. “É tudo muito novo para mim, estou feliz, pois tenho apren-
dido muita coisa, sem contar que posso ajudar com as despesas
de casa”, diz Jaqueline, de 24 anos. Maria José afirma que sua vida
profissional e pessoal só melhorou desde o término do curso.  

Mulheres carentes de Maceió ingressam no mercado de trabalho após passar 
por curso de instalador hidráulico promovido pelo Senai e Amanco

DESAFIO 2009: 

Aumentar  em 47% o número de alunos
formados em relação ao ano de 2008. 

“O curso em parceria com o
SENAI garante a mão-de-
obra para o futuro do Bra-
sil. O que eu acho mais ins-
pirador é o fato de ser um
projeto social desprendido
de resultados imediatos”

afirma Patrícia Barreros, Ge-
rente de Relacionamento da

Amanco Brasil.
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A Amanco também mantém outros
tre i n a m e n to s  n a  á re a  h i d r á u l i c a,
com o objetivo de,  cada vez mais,
gerar oportunidades no mercado de
trabalho da construção civil.  A área
de Treinamentos da Amanco identi-
fica projetos, ONGs e até construto-
ra s  q u e  n e c e s s i t e m  q u a l i f i c a r
pessoas para o setor e apresenta
projetos de parceria, a fim de abran-
ger o maior número de profissionais
carentes de qualificação na área. No
ano 2008 foram treinados 4.574 alu-
nos em parceria com a Neotrópica.

O per f i l  dos  a lunos é  bem var iado,
sempre pessoas  res identes  em co -

munidades  carentes :  desde donas
d e  c a s a  q u e  s e  to r n a r a m  “c h e fe s
de famíl ia”,  jovens e  t rabalhadores
co m  a l g u m  co n h e c i m e n to  n o  a s -
s u n to  e  a té  m e s m o  l e i g o s .  U m
p o n to  i n te re s s a n te  d o  p ro j e to  é
que os  professores  são recrutados
n a  p ró p r i a  co m u n i d a d e,  e m  g e r a l
s ã o  i n s t a l a d o re s  h i d r á u l i co s  co -
nhecidos  pelos  v iz inhos.  

A Amanco compartilha os métodos de
treinamento de instrutores com a Or-
ganização Não Governamental (ONG)
NeoTrópica e o resultado é uma
equipe de profissionais habilitados
para dar cursos nas regiões em que

vivem. O conteúdo transmitido du-
rante as 12 horas de aula inclui insta-
lações de água fria, esgoto e água
quente, além de conteúdos voltados a
meio ambiente, água, recursos natu-
rais, conservação, proteção e susten-
ta b i l i d a d e .  O s  c u r s o s  p o s s u e m
material didático, que são totalmente
gratuitos e acontecem em espaços co-
muns da periferia, como igrejas, esco-
la s ,  a s s o c i a ç õ e s  o u  m e s m o  e m
espaços adaptados por  ONGs locais
indicadas pela comunidade.

Parceria AMANCO - NEOTRÓPICA

“O impacto direto do projeto é medido por meio de processos de observação
e mensuração simples nas unidades residenciais. São inúmeros os depoi-
mentos que atestam reflexos significativos no comportamento e no trata-
mento de questões simples, relativas ao trato da água, consumo, meios de
condução, armazenamento, usos, re-usos e descartes.

A crônica falta de qualificação no setor da construção civil no país e na ci-
dade de São Paulo tem aberto um leque de oportunidades muito evidente aos nossos alunos. O sim-
ples fato de possuírem diplomas (Amanco-Neotrópica) de comprovação de curso e mínima experiência
já tem sido suficiente para que muitos encontrem emprego com facilidade, inclusive em cargos de
chefia de equipes de instaladores”. 

Sr. Marco Aurélio, Diretor do Instituto NeoTrópica

“Após fazer o curso da Amanco, resolvi um problema de vazamento das cai-
xas de água do condomínio do qual sou síndico. Agora, todos os serviços de
manutenção do condomínio sou eu mesmo que faço. Com tudo isso, conse-
guimos diminuir o consumo de água de 13.000m3 para 9.000m3, gerando
uma grande economia na conta dos moradores, tanto com a diminuição dos
gastos com água quanto com os serviços de manutenção.”

Marcos Evangelista Mendes, participante do projeto Neotrópica - Amanco



Idealizada pela Amanco Brasil, a Doutores da Construção (DC) reúne fabricantes da indús-
tria da construção civil comprometidos em gerar mais oportunidades econômicas e apri-
morar o segmento, por meio da qualificação profissional, apoio a lojistas e relacionamento
com consumidores. As indústrias filiadas ao programa são: Amanco, Astra, Coral, Docol,
Lanxess, Sika e Quartzolit. 

Em 2008, a Doutores da Construção reformulou sua grade de treinamentos, oferecendo
conteúdos mais amplos e que abrangessem todas as áreas da Construção Civil: alve-

naria, elétrica, hidráulica e acabamento. Com a nova grade, que entra em vigência a
partir de 01/04/2009, a Doutores passa a oferecer ao profissional um conteúdo com-

pleto, com todo o conhecimento que ele necessita para trabalhar com reformas ou
construções. Para garantir a qualidade do treinamento, a Doutores da Construção
investiu na construção de uma casa, onde foram filmadas todas as etapas do pro-
cesso construtivo. Tais vídeos, que também abordam aspectos comportamentais
do profissional, serão apoio ao professor durante a aula telepresencial.

DOUTORES DA CONSTRUÇÃO

“Com a Doutores da Construção, atraímos
mais profissionais para a Center Mega, e os
mesmos se sentem mais valorizados pelos
treinamentos oferecidos, gerando mais ne-
gócios para nós”. 

Cecília Manzini - Proprietária da Loja Cen-
ter Mega, no bairro de Capão Redondo,

São Paulo/SP 

Plataforma de negócios e relacionamento na construção civil 
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“O programa Doutores da Construção tem como grande diferencial, a união de forças entre in-
dústrias e lojas, para levar capacitação ao profissional da construção civil e, consequentemente,
uma melhor experiência ao consumidor envolvido em construções e reformas. Isoladamente é
bastante difícil para uma indústria conseguir maneiras eficientes de atingir o profissional le-
vando capacitação e conhecimento de seus produtos. Por meio da Doutores da Construção, a
indústria consegue divulgar seus produtos, fortalecer sua marca e fidelizar lojas e profissionais.

O profissional da construção civil, o maior beneficiado dessa união, tem à sua disposição, gra-
tuitamente, a capacitação profissional e o acesso às mais modernas soluções apresentadas pelas
grandes indústrias do mercado da Construção Civil. Por meio do site da Doutores da Constru-
ção, ele tem seu nome divulgado para consumidores, apoiando-o no dia a dia para conquis-
tar novos trabalhos. Um Programa e fidelidade fecha esse ciclo recompensando, através da
premiação, sua fidelidade às lojas e indústrias. Resumindo, esse profissional se sentirá muito
mais valorizado e preparado para o mercado.”

afirma Katia Matias, Gerente Geral do Programa Doutores da Construção.



DESAFIO 2009: 

Expansão do programa para 280 lojas,
alcançando 56 mil treinados no ano.

Mecânica
de transmissão
O treinamento da Doutores da Constru-
ção é feito, ao vivo, através de um canal
fechado de TV da SKY para lojas creden-
ciadas pelo programa, ajudando milha-
res de profissionais (pedreiros,  pintores,
eletricistas, instaladores hidráulicos,
entre outros) a se aperfeiçoarem e a co-
nhecerem novos produtos e novas téc-
nicas de aplicação. Todo o material de
apoio e as apostilas são fornecidos pela
Doutores da Construção. Dentro das
a u l a s ,  a l é m  d a  c a p a c i t a ç ã o  té c -
nica,  o  programa trabalha também
a par te compor tamental ,  orçamen-
tár ia ,  ét ica e  a  transparência  na re -
lação c l iente  –  insta lador.

Programa Fidelidade

As lojas credenciadas ao Programa distribuem aos seus clientes
(profissionais da construção), o cartão fidelidade com a logomarca
de sua loja. Nesse cartão, o profissional acumula pontos de acordo
com as compras realizadas. A cada R$ 1,00 em compras, o profis-
sional receberá 1 ponto através da loja. Caso o produto seja de
uma das indústrias filiadas ao Programa, ele receberá 1 ponto adi-
cional. Através do site da Doutores da Construção ele poderá tro-
car seus pontos por produtos de diversos parceiros como
Extra.com, recarga de celular, Ponto Frio, Lojas Renner, entre ou-
tros. Em 2008, o Programa chegou a 23.000 cartões emitidos a pro-
fissionais e distribuiu mais de 8 milhões de pontos. 

“Eu já estava de olho em um armário novo do Ponto Frio, então,
fui guardando meus pontos até que desse para comprar. No Natal
o guarda-roupa já estava em minha casa. Minha mulher, a Sandra,
também gostou bastante. Já recomecei a juntar pontos no meu
Cartão Fidelidade. O próximo prêmio será um computador ou uma
TV de LCD”, comenta Carlos, 43 anos, 25 anos como pedreiro e foi
treinado na Loja Circuito das Águas em Amparo SP. Está na Dou-
tores há 6 meses.
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“A Sika procurava uma forma de fidelizar os pedreiros e pintores, além de diferenciar
a marca e aumentar as vendas. A Doutores da Construção tem proporcionado à Sika
o efeito multiplicador na capacitação dos profissionais, refletindo na conscientização
do uso de sistemas impermeabilizantes na obra, que garante a durabilidade, econo-
mia e conforto à edificação.

Este projeto é muito importante para a Sika, pois ajuda no giro dos nossos produtos nas
lojas, ou seja, são mais profissionais treinados e motivados a indicar a Sika para seus
clientes. Nossos planos incluem a multiplicação de profissionais treinados, através da
oferta de novos módulos para treinamento, e a participação da Sika em cursos pre-
senciais e telepresenciais.”

Cátia Cilene Briques
Supervisora de Home Center e Promoção da Sika Impermeabilizantes
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Treinados em 
hidráulica 2008

HIDROCAD: 
software gratuito para cálculo hidráulico
Lançado no ano 2008, o HidroCAD Amanco é uma ferra-
menta disponível para o trabalho de engenheiros e proje-
tistas e tem como diferencial oferecer um suporte dinâmico
e específico para projetos hidráulicos. Por funcionar como
um plug-in (extensão) do AutoCAD, para as versões de 2000
a 2009, o usuário pode trabalhar dentro do software, apro-
veitando os conhecimentos já adquiridos.

Criado pela empresa em parceria com a desenvolvedora de
softwares Element, o HidroCAD Amanco já foi entregue por
donwload a mais de 10.000 usuários. É possível fazer o
download da ferramenta diretamente da internet e de
forma gratuita ao público em geral.

“A solução conta com funcionalidades que atualmente só
são encontradas em softwares pagos, porém seu down-
load é inteiramente gratuito”, afirma Patrícia Barreros,
Gerente de Relacionamento da Amanco e responsável
pelo software. 

Em 2008, o HidroCAD já estava presente em 24 univer-
sidades, facilitando a tarefa dos estudantes de hidráu-
l ica.  O desafio para 2009 é atingir  40 universidades,
segundo Barreros.
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Além de oferecer ao mer-
cado produtos de alto
nível, inovadores e com

alto desempenho, a Amanco
ainda pensa em produtos com
qualidades sócio-ambientais,
que possam oferecer soluções
alternativas e promover ações
sustentáveis.

O processo de melhoria dos
produtos da empresa segue as
tendências de mercado, bem
como estudos em alternativas
tecnológicas, viabilização e
qualidades sócio-ambientais,
para, em seguida, serem lan-
çados no mercado. Tudo isso
num ambiente multidiscipli-
nar e, é claro, assegurando o
retorno econômico.

Em 2008, os investimentos em
desenvolvimento de novos
produtos e inovação, marke-
ting e comunicação de marca
chegaram a R$ 100 milhões.

“A Amanco espera investir R$
111 milhões em 2009, sendo
R$ 51 milhões na expansão
da produção das fábricas e
R$ 60 milhões em ações de
marketing e inovação, o que
inclui o desenvolvimento de
novos produtos, comunica-
ção da marca e capacitação
profissional”, afirma o Presi-
dente da empresa no Brasil,
Marcos Bicudo.

PRODUTOS 
SUSTENTÁVEIS
Amanco investe em eco-inovação
e estudos de tendência mercadológica
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Um dos grandes lançamentos de
2008 foi  a  l inha Amanco Novafor t®
de tubos corrugados, especialmente
desenvolvidos para o segmento de
saneamento básico.

A Amanco é a única empresa no Brasil
que possui a solução completa para tubos
corrugados de PVC. Além disso, a linha
Amanco Novafort® é a única cujas cone-
xões podem ser utilizadas tanto com tubos
de PVC tradicionais de parede lisa, quanto
corrugados para esgoto público. 

“O mercado de infra-estrutura no Brasil
vem crescendo consideravelmente em
razão das novas medidas estabelecidas
pelo PAC (Programa de Aceleração do
Crescimento) em relação ao saneamento
básico. Para acompanhar essa movimen-
tação, a Amanco lançou no mercado bra-
sileiro sua linha Amanco Novafort®, com
o intuito de oferecer o que há de mais
moderno e confiável para a infra-estru-
tura, necessária à construção de um sis-
tema de saneamento básico com
qualidade”, afirma Laura Rosso, Gerente
de Inovação da Amanco Brasil.

“A Amanco está sempre incluindo, dentro do contexto de desenvolvimento e ino-
vação, o tema de sustentabilidade. Para isto, a empresa desenvolve produtos que
trazem benefícios não só econômicos para nossos clientes, mas também que visam
o futuro, em termos de redução de utilização de matéria prima, redução de con-
sumo de água, reciclabilidade de material utilizado nos produtos, entre outros.
Além disto, a Amanco desenvolve produtos que podem substituir soluções paliati-
vas existentes por soluções concretas de problemas. Para o ano que vem, já conta-
mos com alguns projetos deste tipo, mas que ainda estão em fase de implementação,
outros em fase de finalização do conceito para posterior aprovação.”

afirma Laura Rosso, Gerente de Inovação da Amanco Brasil.

Saneamento básico

NOVAFORT

Os investimentos em soluções para saneamento básico são pontos fortes da empresa.
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Menor utilização 
de recursos naturais

Com a utilização de menor quantidade de matéria-prima (PVC)
conseguimos produzir um produto com características de resis-
tência mecânica superiores aos tubos Amanco Colefort (parede
maciça) e Amanco Celfort (dupla parede com núcleo celular).

Para estes tubos é utilizado o anel JERI (junta elástica removível
integrada), que, em caso de danificação do mesmo, evita a perda
de todo o tubo, sendo necessária apenas a troca do anel.

Menor utilização de energia com quali-
dade superior

O processo de produção requer menos energia térmica e, conse-
qüentemente, menos energia elétrica para a produção da mesma
quantidade de tubos Amanco Novafort, em comparação com o pro-
cesso de produção para os tubos Amanco Colefort e Amanco Celfort.

Em relação aos custos de instalação, estes também são menores se com-
parados com instalações de tubos de parede maciça, já que são mais leves
e requerem menor esforço físico para manuseio e transporte.

Reciclabilidade

O processo produtivo da linha Amanco Novafort utiliza ma-
terial reciclável.

Segurança na instalação 

Por se tratar de tubos mais leves, a instalação do produto dispensa
equipamentos e máquinas para transportá-los, facilitando o ma-
nuseio e aumentando a segurança para o trabalhador, que reduz
o risco de lesão em caso de queda do produto. O acoplamento de
tubos e conexões tem a vantagem do sistema JERI (junta elástica
removível integrada), de fácil instalação e com perfeita estan-
queidade.

QUALIDADES SÓCIO-AMBIENTAIS DO NOVAFORT:

Classe de Rigidez

5.000 Pascais (Pa) para todos os diâmetros, enquanto que os tubos de parede maciça ou de parede com núcleo ce-
lular possuem 2.500 Pa para as bitolas DN 100 a DN200 e 3.200 Pa para as bitolas DN250 até DN400. Esta caracterís-
tica permite que a tubulação possa ser enterrada em terrenos onde existam ações de cargas e tráfego de veículos
pesados, garantindo sua eficiência e desempenho.

Qualificação nas Companhias de Saneamento

A l inha Amanco Novafor t  já  está  qual i f icada perante à  Sabesp,  Sanepar,  Corsan,  Cagece,  Casan,  d iversas  pre -
fe i turas  e  SAAES.  Está  em processo in ic ia l  junto a  Compesa,  Cesan e  Copasa.

Expessura         PesoModelo Expessura         Peso Δ% Δ%Expessura         Peso
DN150 3,6 15,6 4 13,08 5,9 9,93

DN200 4,5 24,36 4,9 20,10 7,4 14,3

DN250 6,1 41,2 6,6 33,67 9,25 21,11

DN300 7,7 65,53 8,2 53,06 11,9 31,62

DN350 8,7 83,44 9,4 67,3 13,5 39,96

DN400 9,8 105,89 105,89 85,22

-16,1%

-17,5%

-18,3%

-19%

-19,3%

-19,5%

-36,4%

-41,3%

-48,8%

-51,8%

-52,1%

-51,3%15,2 51,51

TUBO: Colefort (parede lisa) Celfort (parede celular) Novafort (parede corrugada)

Comparativo vs Parede Lisa 



Permite economia 
de água de até 33%

Totalmente integrada aos conceitos de eco-design,
a Amanco Eco Caixa foi lançada no mercado em 2008
e já esté disponível nas principais lojas de produtos
para casa e construção do país. O diferencial do produto
está no fato de apresentar, de forma segura, uma econo-
mia de até 33% no consumo de água. 

A inovação foi nomeada como Amanco Eco Caixa, pois o produto foi fundamentado
nos três pilares da empresa: econômico, social e ambiental, conceitos que embasam toda a estratégia de negócios da Amanco.

Econômico: o novo sistema de controle total permite ao usuário o controle do nível de descarga desejado para limpeza do
vaso sanitário, além de ter capacidade volumétrica reduzida, de apenas 6 litros de água. 
Social: a tecnologia apresentada pela Amanco Eco Caixa possibilita total higienização do vaso sanitário com menor volume
de água, aliada ao seu ótimo desempenho. Além de se tratar de um produto de fácil instalação.
Ecológico: apresenta maior economia no consumo de água, quando comparada ao modelo de caixa de descarga de 9 litros.
Todos os componentes da EcoCaixa são recicláveis. 

A Amanco Eco Caixa vem atender à nova norma, que exige execução da limpeza total dos vasos sanitários, utilizando apenas  6 litros de água por
acionamento, com a mesma eficiência dos modelos atuais, cuja capacidade é de 9 litros. A norma de vasos sanitários foi alterada em 2002. 

Além de atender a uma necessidade normativa, o produto possui um mecanismo interno inovador que permite o apro-
veitamento de todo o espaço dentro da caixa, o que gerou um design do corpo da caixa menor do que os disponíveis no
mercado. Além disso, uma empresa especializada em design foi contratada especialmente para desenhar a parte externa
da mesma, tornando-a também um produto moderno e atrativo.
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ECO CAIXA

Menor consumo de água para o benefício do consumidor e da sociedade

Por ter capacidade volumétrica de 6 litros, economiza aproximadamente 33% do volume de água quando comparada aos modelos de
caixas de descarga de 9 litros. Além disso, a Amanco Eco Caixa proporciona uma economia adicional de água através da corda de acio-
namento, por meio da qual o usuário pode controlar o nível de descarga que desejar utilizar, já que, ao soltar a corda, o fluxo é inter-
rompido. Em outras palavras, a cada acionamento, a Amanco Eco Caixa proporciona economia de até 3 litros de água se comparada à
maioria dos produtos instalados ou ainda disponíveis no mercado com capacidade para 9 litros.

QUALIDADES SÓCIO-AMBIENTAIS DA ECO CAIXA: 



Para se ter uma melhor idéia deste
benefício para o consumidor, uma
família média de 4 pessoas realiza
cerca de 24 descargas por dia. Se
considerarmos as caixas de descar-
gas de 9 litros, o consumo mensal
é de mais de 6.400 litros/mês e
mais de 77 mil litros/ano. Com a
Amanco Eco Caixa este consumo
anual cai para aproximadamente
51 mil litros, ou seja, uma econo-
mia que pode chegar a cerca de 26
mil litros/ano.

Menor utilização
de recursos naturais 
e energia

Alguns dos componentes da Amanco
Eco Caixa são fabricados com ma-
terial reciclado e utilizam menos
consumo de energia e de água em
sua produção, e todos os compo-
nentes são recicláveis.

Maior facilidade de 
montagem

A Amanco Eco Caixa possui dois pon-
tos de fixação que dispensam a uti-
lização de réguas para sua instalação.
Buchas e parafusos vêm junto do
kit do produto, que possui verso
auto explicativo. Todos esses atri-
butos  fac i l i tam a  insta lação da
Eco Caixa .

Eco-design

A Amanco Eco Caixa possui design mo-
derno e inovador, que facilita o escoa-
mento da água em seu interior. Seus
mecanismos internos foram projeta-
dos para fornecer ótimo desempenho
com apenas 6 litros d’água. 

Trata-se de um produto ecologica-
mente correto, pois além de propor-
cionar economia na conta de água, seu
uso colabora com a preservação dos
recursos hídricos.
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Consumo médio anual

Amanco Eco Caixa:  6 litros Caixa de 9 litros

51 mil litros 77 mil litros



O silêncio que 
faltava nas construções

Pensando em atender projetos resi-
denciais, comerciais, hospitais, biblio-
tecas, laboratórios e outros edifícios
públicos de maneira geral, a Amanco
desenvolveu o Amanco Silentium®

PVC, uma inovadora tecnologia de
isolamento acústico nas instalações
hidráulicas de esgoto.

O sistema foi criado com tecnologia
de ponta, com o objetivo de reduzir o
ruído das instalações hidráulicas no
interior de edifícios. 

Segundo a empresa, o principal desa-
fio foi desenvolver ações de relacio-
namento e divulgação de informações
técnicas para que os influenciadores
(projetistas, engenheiros, consultores
etc.) entendessem a grande inovação.

A linha Silentium PVC permite aos
profissionais, instaladores e constru-
tores, agregarem mais um importante
valor a seus serviços e empreendi-
mentos: o conforto do silêncio. 

A Amanco desenvolveu, como princi-
pal composto do sistema, o PVC Mine-
ralizado, uma combinação de PVC
com um mineral inerte de alto peso
molecular. O resultado é um sistema
formado por um tubo de grande resis-
tência, com paredes de maior espes-
sura, que somado a componentes
como abraçadeiras, amortecedores e
defletores anti-turbilhonamento, oca-
siona um maior isolamento acústico.
Os tubos e conexões Amanco Silen-
tium® PVC atendem aos requisitos de
desempenho da Norma NBR5688:1999
– Sistemas prediais de água pluvial,
esgoto sanitário e ventilação, e estão
de acordo com a norma européia DIN
4109 e a diretiva VDI 4100.
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AMANCO
SILENTIUM®

PVC

QUALIDADES SÓCIO-AMBIENTAIS DO SISTEMA SILENTIUM: 

Reciclabilidade:

O produto é reciclável e fabricado dentro dos princípios de sustentabilidade.

Isonorização e maior conforto acústico

A inovadora linha Amanco Silentium® PVC é a primeira solução completa para redução de
ruído nas instalações hidráulicas. Foram realizados diversos testes de desempenho com o
Amanco Silentium® no Fraunhofer Institut für Bauphysik, um dos maiores laboratórios de
acústica no mundo, localizado na Alemanha. A linha atende aos requisitos de desempenho
da norma NBR 5688:1999 – Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação, e
está de acordo com a norma alemã DIN 4109 (que estabelece 30 dB como limite para uma
condição básica de conforto) e a Diretiva VDI 4100 (que determina 20 dB como o nível máximo
de ruído para um alto padrão de conforto). Nestes testes o Amanco Silentium® atingiu um
nível de ruído de 17 dB, o que caracteriza um alto padrão de conforto acústico.
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AMANCO PPR

A Amanco introduziu no varejo
uma tecnologia de ponta para a
condução de água quente: a
linha Amanco PPR.

O produto proporciona mais agi-
lidade no processo de instalação
e, consequentemente, uma re-
dução de 30% no tempo para a
execução da obra, se comparada
com uma instalação em cobre.
Os tubos e conexões Amanco
PPR são projetados para durar
mais de 50 anos, sem apresentar
qualquer tipo de corrosão ou
perfuração das tubulações, con-
forme as mais rigorosas normas
europeias - ISO 15874.

A linha é recomendada para resi-
dências e áreas comerciais em
geral, que tenham alta exigência
de desempenho e durabilidade,
como hospitais e centros médi-
cos. Diante da excelente resis-
tência à pressão, ataques
físico-químicos e absorção de
vibrações e movimentos, tam-
bém pode ser utilizada em
larga escala para condução de
fluidos em embarcações e em
instalações industriais.

“A demanda pelo produto no va-
rejo vem superando nossas ex-
pectativas”, afirma Mauro Napo-
litano, Diretor Comercial da
Amanco Brasil. Segundo Napoli-
tano, “maior economia associada
a maior qualidade constituem
uma fórmula de sucesso seguro
para qualquer produto”.

Os principais benefícios da linha Amanco PPR são:

• Livre de incrustações: por ter paredes internas muito lisas, não há risco de incrustações;
• Livre de corrosão: não tem oxidação e é altamente resistente;
• Não requer isolamento térmico: reduz a transferência de calor para a parte externa do tubo;
• Mais flexibilidade: pode ser instalado com curvas longas e desvios;
• Isolamento acústico;
• Instalação fácil e rápida;
• Vantagem competitiva em preços: uma instalação completa para água quente em PPR  

custa aproximadamente 20% menos que a mesma instalação em cobre.
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Água
Potável
A vida por dentro
dos tubos da Amanco
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Os tubos e conexões Amanco PPR são uma solução
para instalações hidráulicas, fabricados com um ma-
terial inovador: o Polipropileno Copolímero Ran-
dom - Tipo3. A linha Amanco PPR pode ser utilizada
em instalações prediais de água quente e água fria.

Isonorização

O Amanco PPR tem um alto grau de isolamento
acústico, absorvendo os ruídos ocasionados pelo
deslocamento da água na tubulação e pelo fenô-
meno do Golpe de Aríete.

Conservação de energia

O produto possui baixa condutividade térmica, já
que não transmite calor para a face externa da tu-
bulação e permite a manutenção da temperatura
da água por mais tempo, proporcionando econo-
mia de energia que é gasta para o aquecimento da
água.

Segurança e redução do consumo
de água

Os tubos e conexões são unidos através de termo-
fusão, isto significa que o material dos produtos se
funde molecularmente a 260°C, garantindo total es-
tanqueidade e segurança do sistema, sem perda de
água. 

Durabilidade

Produzido com material de última geração, o
Amanco PPR mantém a potabilidade da água, pois
tem alta resistência a ataques químicos de substân-
cias ácidas ou básicas, como ferro, cloro e flúor con-
tidos na água, proporcionando durabilidade e
instalação livre de corrosão.

Além disso, o Amanco PPR é fabricado dentro dos
princípios de sustentabilidade, com material reci-
clável e atóxico, desenvolvido de acordo com nor-
mas internacionais.

Reciclabilidade

É produzido com materiais recicláveis e seu pro-
cesso produtivo não impacta o meio-ambiente.

QUALIDADES
SÓCIO-AMBIENTAIS DO PPR: 



51

INDICADORES GRI

Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedi-
mentos de rotulagem, e o percentual de produtos e serviços sujeitos
a tais exigências. Com o lançamento da Amanco Eco Caixa, buscamos
incluir em nossas embalagens maiores informações sobre os pon-
tos relacionados a eficiência, economia e ecologia que o produto
oferece.  A partir de 2009, temos como desafio implementar um
novo manual de embalagens que incluirá a necessidade de infor-
mações ligadas a impactos ambientais e sociais em nossas embala-
gens, e iniciar o processo de troca do conteúdo de embalagens para
incluir estas novas informações.

Amanco Eco Caixa:

•  Este  produto foi  desenvolvido para  incluir  um numero menor
de componentes do que o produto que t ínhamos antes  em car-
te i ra  (de 25 para  12 componentes) .   
•  No corpo da caixa  existe  o  s ímbolo de recic labi l idade do pro -
duto,  para  indicar  que foi  fe i to  em PEAD.   
• A norma brasileira exigiu que os produtos de caixas de descarga
funcionem com 6,8 ±0,3 litros de água, que corresponde a cerca de
1/3 a menos das caixas que estão sendo atualmente comercializa-
das no mercado (em sua maioria de 9 litros, porém existem caixas
maiores ainda sendo comercializadas).  Em nossa embalagem co-
municamos a porcentagem de redução de consumo de água em re-
lação às caixas tradicionais de mercado (33% economia de água,
por descarga) e de que ela é de 6 litros (esta é a maneira como o
mercado informalmente definiu o volume das caixas).
• É indicado na parte externa da embalagem de que a Amanco Eco
Caixa tem um dispositivo para regular a água do fecho hídrico para
que sejam bloqueados os maus odores do sistema de esgoto para
os ambientes da residência ou estabelecimento.
• É comunicado, também na parte externa da embalagem, de que a
corda de acionamento tem um funcionamento que quando ela é sol-
tada, o fluxo de água se interrompe.  Assim, o usuário pode controlar
a quantidade de água utilizada, podendo ser menos de 6 litros.

GRI PR3 Responsabilidade pelo produto

DESAFIO 2009: 

Continuar lançando no mercado produtos dife-
renciados, inovadores e que atendam às tendên-
cias mundiais. Para 2009, a Amanco espera lançar
duas novidades para o mercado de saneamento: o
Biax e o Tê de Serviço .
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1-A empresa esteve presente no maior evento de água do mundo, a Expo Zaragoza 2008;
2-Por meio de um blog exclusivo ofereceu aos jornalistas de toda a América Latina informações em tempo real sobre tudo o que aconteceu no evento;
3-A ferramenta foi 100% gratuita e trouxe imagens, entrevistas, documentos e posts diários com os acontecimentos mais relevantes da
Expo Zaragoza 2008.

AMANCO INSERIDA
NO CONTEXTO 
MUNDIAL DA ÁGUA
Amanco-Mexichem ofereceu serviço de informações para a América Latina
com o primeiro blog especializado em água

Blog AQUA VITAE 
www.aquavitae.com

Em 2008, foi ao ar, para toda a América Latina,
o blog bilíngue www.aquavitae.com, total-
mente idealizado e desenvolvido pela Amanco-
Mexichem. O objetivo central da ferramenta foi
levar a todos os usuários e meios de comunica-
ção da América Latina e Brasil informações
atualizadas sobre o que estava acontecendo na

20000 revistas Aqua
Vitae distribuídas na
Expo Zaragoza 2008



Expo Zaragoza 2008 (Espanha) – principal evento do
mundo com foco no tema água -, além de documentos iné-
ditos apresentados no congresso sobre a situação dos re-
cursos hídricos na América Latina.  

O projeto Aqua Vitae, cujo principal objetivo é trazer ao público
ferramentas para disseminar informações de qualidade sobre o
tema água, teve início em 2006 com o lançamento de uma revista
quadrimestral especializada no assunto: a Revista Aqua Vitae. O
sucesso foi tão significativo que a publicação foi premiada como
uma das melhores iniciativas empresariais da América Latina. Em

2008, deu-se mais um passo importante nesse projeto com o lan-
çamento do blog Aqua Vitae que trouxe a América Latina para
mais perto das discussões sobre o tema água por intermédio desse
evento de grande relevância mundial.

O conteúdo do Blog foi elaborado pela equipe de jornalistas e
fotógrafos da Aqua Vitae. Estes profissionais realizaram toda a
cobertura do evento, disponibilizando fotos em alta resolução,
entrevistas exclusivas com as personalidades que lá estiveram,
links diferenciados, entre outros conteúdos exclusivos para os
usuários do blog que, além disso, tiveram a oportunidade de
interagir com os participantes do evento a qualquer hora do
dia. O projeto levou ao conhecimento público a importância
da construção de uma nova relação dos seres humanos junto
ao único recurso natural imprescindível para a continuidade
da vida humana: a água.
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“Como empresa privada, a Amanco entende a impor-
tância da participação multisetorial no debate da pro-
blemática da água, bem como na busca por soluções
para o enorme desafio latino-americano. 

Entendemos que o assunto é de absoluta relevância
para o mercado e para o futuro das populações e que
requer uma ação multisetorial para atender os desafios
enfrentados pela América Latina.

A Amanco é uma empresa que atua na condução hí-
drica na América Latina e, consequêntemente, está for-
temente envolvida com a sensibilização sobre os
desafios e oportunidades no tema água da Região.” 

Yazmín Trejos, Gerente de Comunicação Corporativa
da Amanco Brasil e Diretora da Revista Aqua Vitae.

Expo Zaragoza 2008 
em números:

• Parque da Água com mais de 120 hectares
• Área útil da exposição com 62 mil m2
• 140 pavilhões 
• Dois mil especialistas de todo o mundo
• Esperados mais de 6 milhões de visitantes
• Mil espetáculos e intervenções artísticas
• Torre da Água com 76 metros de altura
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Impacto entre os 
colaboradores da Amanco no 
Brasil e na América Latina
Paralelamente à publicação das informações e das fotos nos
idiomas espanhol e português, em tempo real, foi desenvolvido
um espaço exclusivo dentro do blog e uma campanha interna
para todos os colaboradores da Amanco e da Mexichem, tanto
no Brasil como em toda a América Latina. Mais de 10 mil cola-
boradores em toda a região puderam ser envolvidos. “Criar a
parte de COLABORADORES dentro do blog foi um acerto, já que
permitiu dar uma atenção especial à mensagem institucional
da empresa”, reforçou Yazmín Trejos.

“Fiquei impressionada
com a extraordinária
participação na Expo
Zaragoza 2008 e de ver
que nossa Companhia
dedicou-se com respon-
sabilidade na questão,
envolvendo a todos os co-
laboradores nesta ação:
um verdadeiro marco de
conhecimento sobre a
água que, espero, esti-
mule iniciativas seme-
lhantes em toda a cadeia
latino-americana de
cloro-vinil. 

Este processo conecta a
todos em um tema fun-
damental, comum a
todas as nossas empresas,
o que nos faz mais cons-
cientes do ciclo vital que
nossos produtos desem-
penham e que estimula o
orgulho pelo nosso traba-
lho e pelo que isso repre-
senta para a sociedade”. 

Mabel de Guillén,

Mexichen Colômbia

“É um prazer ver como uma empresa se preocupa com
o meio ambiente e que é ainda melhor contribuir para
conservar e melhorar seu entorno. Este é um tipo de
empresa que este país precisa e, sobretudo, a América
Latina necessita para poder crescer de uma maneira
sustentável. Ainda há muito por fazer, mas sempre é
importante dar o primeiro passo. Felicidades!.” 

Daniela,  Mexichen
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“Obrigada por dar-me a oportunidade de participar deste magnífico e único
evento de maneira virtual, já que estive acompanhando-o dia a dia. Pareceu-
me interessante e inovador e, também, obrigada pele tecnologia proporcionada,
por meio dela estivemos presentes para que, de verdade aprendêssemos a cuidar
deste recurso irrevogável para todas as nossas gerações e sigamos desfrutando de
todas as belezas naturais que a vida nos dá. Vamos preservá-la. Obrigada.”

Josefina, Kaluz

Jogos interativos disponíveis no site www.aquavitae.com promoveram a
conscientização sobre a importância da água para a vida.

Amanco-Mexichem
com jogos interativos 
na Expo 2008

Sob o slogan “Conduzimos Água, leva-
mos Vida”, a Amanco-Mexichem partici-
pou do evento com espaços especiais,
onde ofereceu aos visitantes dois jogos
interativos de alta tecnologia, ambos re-
lacionados ao tema água: 

A. LIFE CONDUCTOR I - O primeiro jogo
trouxe a tecnologia touch screen e possibili-
tava ao jogador conduzir água por um tubo.
Durante esta trajetória, o jogador podia tocar
as bolhas de água que exemplificavam a re-
lação entre recursos hídricos e vida: as bolhas
se transformavam em flores, frutos etc.

B. LIFE CONDUCTOR II - O segundo jogo
teve a mesma tecnologia touch screen, mas
neste caso o jogador podia mover as gotas
d’água pelos tubos e as conduzir até casas,
pessoas, indústrias, plantações, evitando que
a água fosse desperdiçada.

“A Amanco, como uma das principais empresas de condução
de água em todo mundo e líder na América Latina, deseja que
a sociedade esteja cada vez mais consciente da importância
deste valioso recurso natural e mostrar como cada um pode
fazer sua parte para que ele nunca nos falte. Por isso incenti-
vamos e somos parte integrante de eventos como a Expo Za-
ragoza 2008 que pretendem universalizar o conhecimento
sobre o tema água”, afirma Marise Barroso, Diretora de Mar-
keting da Amanco Brasil.
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Desde 2003, a AMANCO conta com o pro-
jeto Consulta e gerenciamento de im-
pactos sócio-ambientais nas comu-
nidades do entorno das unidades fa-
bris . Desde então, a empresa vem reali-
zando consultas sistemáticas para
escutar a comunidade e ainda possui
um canal de ouvidoria permanente
com este público. Medidas que vêm
aprofundando o processo de diá-
logo e relacionamento entre em-
presa e comunidade, na direção da
material idade da tratativa de seus
impactos. Além disso esse processo
permite gerenciar com mais eficiên-
cia os impactos, minimizando riscos
nas operações,  identif icando opor-
tunidades de negócio e for tale -
cendo a imagem e reputação da
companhia.

Cerca de 400 pessoas, distribuídas em
5 comunidades onde a Amanco possui
unidades fabris, foram consultadas
em 2008 (Joinville: Glória e Floresta;

Sumaré: Vila Carlota e Vila Flora; Suape
na comunidade de Engenho Tiriri). 

A comunidade também foi convidada a
participar de encontros para aprofundar o
tema e conhecer melhor a empresa.

Resultados do diálogo

Foi utilizada a mesma metodologia
de análise em todas as operações
para consolidar os resultados em
nível nacional.  Após as análises, para
cada impacto - no caso da Amanco o
maior foi considerado de risco médio,
pois não houve impactos com níveis
de riscos altos -, foram definidas as
ações que serão implementadas no
decorrer de 2009. 

O principal tema surgido na maioria das
comunidades foi o transporte.

Transporte:
Fluxo de caminhões

Os  vizinhos têm a percepção que este pro-
blema esteja interferindo nas vias públicas,
canteiros e calçadas e se agrava quando mo-
toristas desrespeitam as leis de trânsito, im-
pactando na rotina diária dos moradores.

AÇÕES JÁ 
IMPLEMENTADAS ATÉ 2008

1. Ampliação da estrutura interna para
comportar mais caminhões dentro das
dependências da Amanco. 
2. Realização de treinamentos para cons-
cientizar motoristas.
3. Parceria com a prefeitura e entidades lo-
cais na implementação de mudanças nas
sinalizações de trânsito.
4. Modificações em alguns procedimentos
internos, como adequação nos horários de
coleta de produtos.
Somadas, tais iniciativas minimizaram o
problema do fluxo de caminhões.

AÇÕES A SEREM 
IMPLEMENTADAS EM 2009

1. Adequação da estrutura interna para
comportar mais caminhões e averiguação
de locação de um espaço para ampliação
do estacionamento.
2. Reativação de sala para atendimento as
transportadoras (Sumaré).
3. Treinamento/orientação aos motoristas:
em reuniões e treinamentos a inclusão do
tema e distribuição de material impresso.
4. Parceria com a comunidade na identificação
daqueles que infringirem as orientações.

APORTE DA AMANCO À COMUNIDADE

As comunidades também apontaram al-
guns impactos positivos com a presença
da Amanco nessas localidades: 
-Contribuição para o desenvolvimento da
cidade e melhorias no bairro;
-Parceria com órgãos públicos para bene-
fício da comunidade;
-Vigilância da empresa, gerando segurança;
-Cooperação da empresa, evitando êxodo
de trabalhadores para outras cidades;
-Corpo de bombeiros que está na Amanco,
agilizando atendimento a comunidade;
-Conservação de áreas verdes e jardins;
-Geração de emprego.

GRI SO1 Diálogo com comunidades vizinhas
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Na unidade de Sumaré, minimizar o problema do fluxo de caminhões foi um processo de diálogo que envolveu de

forma muito democrática e transparente alguns atores importantes da sociedade: a associação de moradores do

bairro Vila Carlota, a prefeitura municipal, os proprietários das transportadoras e a Amanco. 

Através de fóruns e reuniões foi decidido, de maneira conjunta, algumas iniciativas como a compra de placas de

trânsito para a mudança de rota de caminhões, assim como de proibido estacionar, revitalização da faixa de pe-

destres, além da aliança com a comunidade que nos auxiliou na fiscalização dos caminhões que infringissem as

regras previamente estabelecidas pelas transportadoras para suas equipes.

Hoje, além do registro através de números telefônicos, nas portarias a comunidade pode também fazer o contato

por e-mail, este disponibilizado exclusivamente para esse público – comunidades@amanco.com.

A  b u s c a  p o r  u m a  re l a ç ã o  é t i c a  e  d e  p a rce r i a  j u n to  à s  co m u n i d a d e s  d o  e n -

torno da Amanco tem s ido uma forma que a  companhia  encontrou de estar

atenta  aos  poss íveis  impac tos  que seu processo produtivo possa  gerar.  

“Antes essa rua era uma desrespeito só, havia caminhões para todos os lados da rua,

era um martírio. Agora, depois das reuniões da Amanco tudo está certinho, eu não

tenho mais problema com caminhoneiro não.” Moradora Maria da Lourdes de Souza

“Mais do que identificar impactos, nos propomos a fomentar uma cultura
de diálogo que leve ao crescimento contínuo da empresa e à melhoria na
qualidade de vida das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso estamos
sempre revisitando o projeto de gerenciamento e estabelecendo melhorias
para recriar uma relação permanente de confiança.

O tema transporte, classificado como o mais crítico, segue também o crescimento do negócio, ou seja,
apesar de executarmos ações em anos anteriores, o tema volta à tona, e isso se deve ao novo volume
de caminhões que prestam serviço à empresa. E nessa nova realidade é que repensamos novas estraté-
gias para minimizar e/ou solucionar os problemas de maneira responsável e sustentável”

Carla Inacio, Coordenadora de Responsabilidade Social da Amanco Brasil.

Soluções compartilhadas
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Seus comentários são bem-vindos e apreciamos seu interesse em nossa empresa.

Yazmín Trejos
Gerente de Comunicação Corporativa, Amanco Brasil

Email: yazmin.trejos@amanco.com
Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1681, 2o andar, Brooklin Novo

CEP: 04571-011 São Paulo-SP Brasil

INDICADORES GRI

Este é o primeiro Relatório anual de Sustentabilidade que a Amanco Brasil Ltda. realiza de maneira exclusiva para suas ativida-
des, após publicar quatro relatórios bienais, produzidos pela Amanco Holding Inc. As informações aqui contidas incluem única

e exclusivamente as atividades da Amanco Brasil Ltda. em seus segmentos predial e infra-estrutura para 2008 e de suas fábricas
em Suape (PE), Sumaré (SP), Joinville (SC) e Aparecida de Goiânia (GO).

A Amanco Brasil declara que foram aplicados, para a elaboração deste Relatório de Sustentabilidade, elementos da Estrutura de
Relatórios do GRI (Global Reporting Initiative), no Nível de Aplicação C. Em nosso site incluiremos um Sumário de Conteúdo

da GRI, onde poderá ser apreciada, uma a uma, a descrição dos indicadores atendidos. 

Sobre o formato

Consciente da importância da disseminação dos conceitos de sustentabilidade e da gestão empresarial responsável, a Amanco Brasil
Ltda., líder em tecnologia e inovação, também inova na apresentação do seu Relatório de Sustentabilidade 2008. Editado em formato
de revista, com entrevistas e infográficos que permitem um maior envolvimento do público leitor. O relatório será distribuído aos prin-

cipais stakeholders da empresa e estará também disponível em PDF no site www.amanco.com.br/relatoriodesustentabilidade.

A GRI foi constituída em 1997 como uma iniciativa conjunta da organização não-governamental americana CERES
(Coalizão para Economias Ambientalmente Responsáveis) e o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio

Ambiente) para fomentar a qualidade, o rigor e a utilidade dos estudos em sustentabilidade.  Esta iniciativa contou
com o respaldo e compromisso de representantes de empresas, organizações assessoras sem fins lucrativos, audito-
rias, sociedades de investimentos e sindicatos, entre muitos outros.  Juntos todos estes grupos têm trabalhado para

atingir um consenso em torno de um guia unificado para a elaboração de estudos, aceito em todo o mundo.

ALCANCE E ORGANIZAÇÃO DESTE RELATÓRIO

Perfil da G3

Nível de aplicação C do GRI Indicadores GRI Página

02

32
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12, 13, 56, 57

1.1; 2.1 a 2.9

2.10

3.1 a 3.8, 3.10 a 3.12;
Responder a um mínimo de 10 Indi-
cadores de Desempenho, incluindo
pelo menos um de cada uma das
seguintes áreas de desempenho: so-
cial, econômico e ambiental.

4.1 a 4.4, 

4.14 a 4.15

Indicadores de 
Desempenho da G3

Nível de aplicação C do GRI Indicadores GRI Página

15

29, 30

30

16

22

EC1

EN1, EN2, EN4, EN8

EN22, 

HR 1

HR4, HR6, 

20, 22, 24

51

56, 57

LA7, LA11, LA13, 

PR3

SO1
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Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1681, 2o andar, Brooklin Novo
CEP: 04571-011 São Paulo-SP Brasil

Tel. +55 11 2126 2626
Fax. +55 11 2126 2664

www.amanco.com.br
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