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A intimidade entre movimento e melodia, 

som e silêncio, técnica e arte tomaram conta de 

Jaraguá do Sul (SC) entre os dias 20 de janeiro 

e 5 de fevereiro. Neste período, a cidade se 

transformou no maior palco da música erudita do 

Brasil com a sexta temporada do Festival de Música 

de Santa Catarina (Femusc). A maratona contou 

com cerca de 200 eventos entre recitais, concertos 

e apresentações em espaços alternativos, inclusive 

no Museu WEG. O Femusc é a realização de um 

sonho. O projeto foi idealizado pelo maestro Alex 

Klein com o propósito de democratizar, popularizar 

e internacionalizar o aprendizado de música erudita 

no Brasil. A dinâmica adotada foi de festival-escola, 

no qual jovens têm a oportunidade de conviver com 

professores, artistas e mestres. Já passaram pelos 

cursos do Femusc mais de cinco mil alunos. Toda 

a programação do evento é gratuita e contou com 

patrocínio da WEG.
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Acordes do Femusc
Festival de Música reúne artistas de vários países e recebe prodígio internacional.

Entre as 100 mais desafiadoras
A WEG foi um dos destaques no relatório do The Boston Consulting Group (BCG) como uma das 

treze representantes brasileiras no ranking das 100 empresas mais inovadoras do mundo. É a quarta 

vez que a empresa aparece no ranking. A consultoria americana listou as companhias que, devido ao 

rápido crescimento anual, estão desafiando as rivais já estabelecidas nos mercados em que atuam. 

Com cerca de 36% de sua receita proveniente do mercado externo e as aquisições recentes das 

fábricas no México (Voltran) e na África do Sul (ZEST), o Grupo WEG conquistou o lugar na lista.

Prêmio da Vale
A WEG foi premiada pela Vale como 

melhor fornecedora de sistemas 

elétricos. A seleção é feita com base no 

Índice de Desempenho do Fornecedor 

(IDF) e refere-se ao ano de 2010. O 

fornecimento da WEG 

para a mineradora, 

maior empresa 

privada do país, é 

completo, passando 

por todas as suas linhas 

de produtos. 

História musical
Uma das grandes características do Festival 

é a diversidade. Violino, piano, harpa, entre 

outros, compõem a grande sinfonia que é 

o Femusc. Desde 2006, mais de 100 mil 

pessoas participaram do evento, vindas de 

35 países e de 17 estados brasileiros. 

Talento oriental
Violinista desde os 4 anos, Sophia Chan 

é considerada um prodígio na música 

erudita internacional. Nesta edição 

do Femusc, ela foi uma das atrações, 

participando do concerto de abertura e 

de outras apresentações. Sophia veio da 

China à Jaraguá do Sul para gravar seu 

primeiro CD e DVD, acompanhada da 

Orquestra Femusc.  “Eu ainda não tinha 

escutado música brasileira, que é bem 

diferente dos outros estilos que conheço. 

Gosto muito! Também gostei da cidade. 

As pessoas são muito amigáveis e eu 

amo a comida daqui”, conta Sophia, 

violinista prodígio de 11 anos  

Building Automation
A WEG marca presença no mercado de Building 

Automation, nome que vem ganhando força 

mundialmente e que corresponde às soluções de 

proteção e automação para a construção civil. 

Um exemplo é o fornecimento da WEG para o 

Complexo Residencial Brava Beach Internacional, 

localizado entre Balneário Camboriú e Itajaí (SC). 

O empreendimento receberá proteção e manobra 

de instalações, sistemas de bombeamento e 

transformadores da WEG. 

para a mineradora, 

maior empresa 

privada do país, é 

completo, passando 

por todas as suas linhas 

de produtos. de produtos. 

Apresentação no Museu WEG
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Escopo do fornecimento
  Motores trifásicos Alto Rendimento 

  Motores trifásicos para bombas

  Interruptor diferencial residual (DR) linha RDW

  Minidisjuntor linha MDW

  Contatores linha CWM

  Relés de sobrecarga linha RW

  Chaves de partida suave linha SSW08

Melhor rendimento e maior segurança 
Os motores trifásicos WEG utilizados no projeto são de alta eficiência 

e especiais para aplicação em bombas e sistemas de bombeamento, 

oferecendo rendimento superior e economia de energia elétrica. Além 

de suprir integralmente a demanda das piscinas, os motores também 

atendem às bombas do sistema contra incêndio do estacionamento 

do parque, formado por três pavimentos e localizado sob as piscinas. 

Além disso, as partidas e paradas dos motores são efetuadas 

automaticamente, protegendo os equipamentos contra sobrecarga. 

Experiência inovadora 
Numa experiência pioneira, os motores da casa de máquinas do 

parque aquático têm a função de partida e parada executadas 

por chaves de partida suaves, que são amplamente utilizadas no 

ambiente industrial. Esse sistema apresenta uma série de vantagens 

em relação aos métodos tradicionais (eletromecânicos), como 

facilidade de operação, redução dos esforços mecânicos e aumento 

da vida útil das bombas.
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indústrias
Investimentos do País em infraestrutura podem abrir portas para o crescimento mais 
intenso da indústria brasileira. 

Bilhões são gastos em infraestrutura todo 

ano no Brasil. E os números não param 

de crescer. O salto foi de R$ 58 bilhões em 

2003 para R$ 121 bilhões em 2009. Dos R$ 

541,8 bilhões do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) previstos até dezembro de 

2010, 82% foram aplicados em projetos e obras 

já concluídos, o equivalente a R$ 444 bilhões, 

segundo balanço do governo federal. Mas 

reconhecer os avanços não significa fechar os 

olhos para o que precisa ser feito. Apesar de 

animadores, os investimentos ainda não são 

suficientes para completar a lacuna deixada por 

anos de estagnação. Desafios não faltam, assim 

como não faltam projetos e boas iniciativas, 

além de grandes oportunidades para a indústria 

brasileira nos próximos anos. “Quanto mais 

infraestrutura no País, maior a produtividade 

das indústrias. E os números se mostram 

positivos para as empresas fornecedoras de 

bens materiais, serviços e tecnologias”, avisa o 

chefe da área de Economia Aplicada do Instituto 

Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação 

Getúlio Vargas, Armando Castelar. Para ele, 

apesar dos aspectos positivos da economia, o 

País tem carências em todas as áreas. “O Brasil, 

que direciona 2% do Produto Interno Bruto 

para a infraestrutura, deveria estar investindo, 

no mínimo, o dobro. Infelizmente, estamos 

patinando há algum tempo e os recursos 

aplicados ainda estão longe do adequado.” 

Pelos cálculos do presidente da Associação 

Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de 

Base (Abdib), Paulo Godoy, o Brasil precisa 

de, no mínimo, R$ 160 bilhões por ano no 

setor. “Em 2014, ou até antes, devemos atingir 

esse patamar, mas já precisaríamos estar 

investindo isso há algum tempo.  A expansão e a 

aceleração dos investimentos são fundamentais 

para ampliar a inserção social e reduzir os 

gargalos criados pelo crescimento da economia e 

por anos de repasses insuficientes no passado.” 

A vez das

Armando Castelar 

É preciso mais 
O sócio-diretor da área de estruturação financeira da LCA Consultores, Fernando Camargo, afirma 

que os montantes atuais não são suficientes para as carências que o País tem em praticamente 

todos os segmentos. Para ele, talvez o Brasil precise de mais duas décadas de investimentos 

vultosos e ininterruptos em infraestrutura para chegar a níveis adequados. Mesmo assim, reconhece 

que o Brasil tem experimentado um crescimento relevante no volume de recursos investidos nos 

últimos anos. “Ainda que não sejam proporcionais às necessidades, os valores são proporcionais às 

atuais condições de planejamento e financiamento da economia brasileira.”

Fernando Camargo

Chave de partida suave linha SSW08
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Tecnologia na

Motores e equipamentos desenvolvidos pela WEG foram usados para a 
automação de um dos mais modernos parques aquáticos do País.

Mais de cem anos transformando potenciais 

atletas em estrelas olímpicas. A história do 

Grêmio Náutico União (GNU) se mistura com o 

desenvolvimento do esporte no Rio Grande do Sul 

e no Brasil. Hoje, o clube é um dos maiores da 

América Latina, ultrapassando 32 mil associados. 

As modalidades esportivas com mais destaque 

no clube são basquete, ginástica olímpica e remo 

competição. O GNU revelou atletas como os 

ginastas Daiane dos Santos e Mosiah Rodrigues.

Entre os investimentos mais recentes do clube 

está a remodelação do Parque Aquático Newton 

Silveira Neto, na sede Moinhos de Vento, na 

capital gaúcha. A Prolazer Piscinas, de Porto 

Alegre, foi a empresa responsável por este projeto. 

Foram instaladas quatro piscinas, entre elas uma 

semiolímpica, que está entre as mais modernas 

do País e habilita o clube a receber competições 

nacionais e internacionais.

Para fazer a automação do novo parque, a 

Prolazer contou com as soluções da WEG. “A 

qualidade e a tecnologia dos produtos da WEG 

são os diferenciais mais importantes para nossa 

empresa. O atendimento, suporte técnico e a 

agilidade na entrega também são fatores que 

facilitam e fortalecem nossa parceria”, explica 

Márcio Martins, da Prolazer. Para o gerente 

da sede Moinho de Vento, Marcelo Giraffa, ter 

o nome WEG no projeto significa redução no 

consumo de energia elétrica e na manutenção. 

“Para nós, os produtos da WEG representam 

a garantia de que o clube está utilizando 

equipamentos de qualidade”, enfatiza.

formação de campeões

www.weg.net
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Grandes 
perspectivas
Com mais investimentos 

no País, mais 

oportunidades terão as 

indústrias brasileiras, 

principalmente aquelas 

capazes de atender às demandas dos setores 

mais avançados, como os de geração e 

transmissão de energia, gás, petróleo, indústria 

naval e telecomunicações. “O investimento em 

infraestrutura pode ser um motor, tanto para a 

competitividade e o crescimento da economia, 

quanto para a inserção e o desenvolvimento 

social. A partir de 2007, houve uma retomada 

de leilões de concessões em diversas áreas, 

impulsionando o investimento privado”, comenta 

Paulo Godoy. Na avaliação do presidente da 

Abdib, além da reativação da indústria naval 

nos últimos anos, o início do programa de 

desenvolvimento de reservas de óleo e gás do 

pré-sal traz perspectivas muito boas à indústria 

também a longo prazo. “Recentemente, a 

Petrobras cumpriu com sucesso mais uma 

etapa da licitação para produzir, no Brasil, 

sondas de perfuração para o programa 

exploratório do pré-sal.  Será a primeira vez 

que esses equipamentos serão construídos 

no País, e isso resultará em desenvolvimento 

tecnológico, fortalecimento da indústria e criação 

de empregos de nível elevado”, diz Godoy, 

defendendo uma participação mais incisiva da 

iniciativa privada para melhorar os setores ainda 

com menor avanço no Brasil, como saneamento 

básico e aeroportos.

Paulo Godoy
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Plena energia
Antes mesmo do anúncio oficial da inauguração, 

a WEG Índia já operava para o fornecimento de 

30 motores de indução MGF 630 para a Kirloskar 

Brothers Limited (KBL). A produção é para um 

projeto de saneamento básico em Bangalore, 

cidade com cerca de seis milhões de habitantes 

e que é o centro da indústria de alta tecnologia 

da Índia. O fornecimento de estreia faz parte 

do projeto Water Supply Scheme for Bangalore 

Urban Water Supply, que prevê a distribuição 

de água potável a três distritos de Bangalore: 

Tataguni, Harohalli e T.K.Halli. A solução WEG 

será instalada nas bombas de água da KBL, que 

irão abastecer as residências. 

Desde 2004, a KBL compra motores WEG. Já 

“A WEG tem prestado um excelente trabalho 
durante a engenharia e aprovação dos projetos, 
assim como na fabricação de todos os motores. 
Tanto a KBL como o cliente final, o governo da 
Índia, estão muito satisfeitos. Encomendamos 

novos motores na fábrica da WEG na Índia e posteriormente 
faremos novas solicitações.” 
Vijay Uplenchwar, vice-presidente do setor de Irrigação da KBL
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Mundial. Já os impactos positivos dos Jogos 

Olímpicos devem se refletir até 2027, com 120 mil 

empregos gerados por ano até 2016. “É progresso 

e desenvolvimento para todo o País, com aumento 

do prestígio internacional”, sentencia o secretário 

especial do Rio de Janeiro para a Copa 2014 e Rio 

2016, Ruy Cesar Miranda Reis. Outra vez, a iniciativa 

privada pode vislumbrar um bom momento. “Embora 

sejam eventos de poucos dias, exigem uma longa 

preparação. Temos os três níveis de governo em 

sintonia e isso facilita o desenvolvimento, além das 

empresas que estão investindo”, comemora Reis.

Esporte, um bom negócio
A Copa em 2014 e as Olimpíadas em 2016 são duas molas propulsoras para o crescimento da 

economia brasileira, impulsionando principalmente o esporte, o turismo, o entretenimento e a 

cultura. “São setores para os quais o mercado deverá atrair investimentos privados, em especial 

porque os empreendimentos individualmente não são demandantes de recursos em escala tão 

elevada quanto grandes obras de infraestrutura. Ainda assim, deverá haver estímulo de crédito 

e apoio público para empresários interessados em investir nessas áreas”, avalia o sócio-diretor 

da LCA Consultores, Fernando Camargo. Para a indústria, Camargo vê melhores perspectivas 

para setores voltados ao  mercado interno e para os quais as vantagens comparativas locais são 

expressivas, como nas áreas de celulose, agroindústria, metal-mecânica e equipamentos para 

energia  (GTD), petróleo e gás, logística de carga etc. “Ainda que haja demanda crescente para 

boa parte dos setores, as condições de competitividade frente ao mercado internacional estão 

desfavoráveis, seja porque a demanda interna cresce mais do que a externa ou porque a taxa de 

câmbio está, e tende a continuar ainda por um bom tempo, jogando contra.”

“É progresso e desenvolvimento 
para todo o País, com aumento 
do prestígio internacional.”
Ruy Cesar Miranda Reis

O Mundial de futebol em 2014 

deve agregar à economia 

brasileira R$ 183,2 bilhões, 

segundo estudo do Ministério 

do Esporte. Serão gerados 

710 mil empregos  e o 

Brasil deverá arrecadar quase R$ 17 bilhões em 

tributos. Oportunidades de sobra para indústrias 

com condições de atender a esses segmentos. O 

impacto no Produto Interno Bruto (PIB) até 2019 será 

de R$ 135 bilhões, considerando que investimentos 

e consumo continuem nos anos seguintes ao 

Progresso e desenvolvimento

Ruy Cesar Miranda Reis

Projeto do Estádio Beira Rio, Porto Alegre (RS), 
para a Copa de 2014
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WEG Índia
 Unidade de negócio: WEG Energia

 Investimento: US$ 60 milhões

 Localização: Hosur, em Tamil Nadu

 Tamanho: 170 mil m², com 32 mil m² de área 

construída 

 Empregos diretos: 250, em uma primeira etapa

 Capacidade: em 2013, quando estiver em plena 

produção, serão 320 máquinas por ano

são nove grandes projetos de irrigação na Índia 

que contam com produtos da multinacional 

brasileira. Até agora, essa parceria tornou 

possível levar as águas dos rios Krishna e 

Godavari para terras que originalmente eram 

áridas, tornando-as adequadas para a agricultura. 

Os projetos são estratégicos para um país que 

tem mais de um bilhão de habitantes, cresce 

a uma taxa de 9% ao ano e onde dois terços 

da produção agrícola dependem de irrigação. 

Somente um destes projetos, o HNSS, permite a 

irrigação de 2,5 mil km² de terra (o equivalente a 

170 mil campos de futebol) e beneficia diretamente 

mais de 80 milhões de pessoas.
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Tecnologia reconhecida 
O grupo M Torres foi fundado em 1975 para projetar, desenvolver e fabricar sistemas para processos 

de automação industrial e soluções para os setores de aeronáutica, papel e energia. A tecnologia 

desenvolvida pelo grupo permite que o gerador elétrico seja acoplado diretamente ao eixo da turbina 

eólica, não sendo necessária a instalação do multiplicador de velocidade. O resultado é a diminuição 

do número de componentes, que leva a ganhos na operação e na manutenção do equipamento.

Negócios 7

Energia para

A WEG fechou uma joint venture com o grupo 

espanhol M Torres Olvega Industrial (MTOI) para 

fabricação de aerogeradores para usinas eólicas. 

A duas empresas assinaram o Memorando 

de Entendimento e o Acordo de Transferência 

de Tecnologia no início de março e vão, com 

participação igualitária, fabricar, montar, instalar 

e comercializar aerogeradores, além de fornecer 

serviços de operação e manutenção, no Brasil. 

“Essa parceria, além de nos possibilitar uma 

participação mais direta no negócio de geração 

de energia eólica, nos dará agilidade para atender 

à crescente demanda do mercado nacional”, 

explica Harry Schmelzer Jr., presidente da 

WEG. “Além disso, vários produtos da nossa 

linha fazem parte do pacote completo que 

vamos fornecer”, acrescenta. A fabricação dos 

aerogeradores acontecerá inicialmente no parque 

fabril de Jaraguá do Sul (SC) e envolverá 250 

colaboradores. As primeiras unidades devem ser 

fabricadas já em 2011. 

Em parceria com a espanhola M Torres Olvega Industrial, WEG fabricará aerogeradores 
no Brasil, expandindo os negócios em sinergia com os produtos da empresa.
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o mercado eólico
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Em mais um importante passo na estratégia 

de internacionalização, a WEG caminha rumo 

ao continente asiático. Após sete anos de fortes 

relações comerciais, contando inclusive com 

subsidiária própria no País, no dia 18 de fevereiro 

a companhia inaugurou a fábrica na Índia. 

Construída na cidade de Hosur, estado de Tamil 

Nadu, no sul do País, a nova unidade produzirá 

motores e geradores síncronos e assíncronos de 

média e alta tensão. A WEG Índia (WII) recebeu 

investimentos de US$ 60 milhões e passa a 

integrar a unidade de negócios Energia. 

na ÍndiaWEG inaugura
Novo parque fabril pertence à unidade de negócios Energia e estreia com a produção 
de motores para projeto de saneamento em Bangalore.

Ao comunicar a construção da fábrica, em 2008, a 

companhia já apontava a escolha daquele País como 

estratégica para fortalecer sua capacidade produtiva 

e de distribuição. “A WEG Índia foi concebida para 

atender Ásia, Oriente Médio, África e Oceania, 

fortalecendo nossa capacidade de distribuição 

internacional dos produtos e incrementando a 

capacidade produtiva em mercados selecionados, 

mantendo sempre o alto padrão de qualidade – tanto 

dos produtos quanto do atendimento”, destaca o 

presidente executivo da WEG, Harry Schmelzer Jr. 
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Cidade de Soluções WEG
As cidades brasileiras precisam cada vez mais 

de planejamento e eficiência. Adequar-se a esta 

necessidade demanda tempo e muito dinheiro. 

Especialmente se a realidade do País estiver 

longe da ideal e se a contagem regressiva 

já tiver começado, como é o caso do Brasil 

que ajusta o relógio para receber a Copa e as 

Olimpíadas. Para este cenário, a boa notícia é 

que a resposta para avançar no tabuleiro global 

está dento de casa: a indústria nacional conta 

com tecnologia e excelência para atender os 

projetos de infraestrutura.

Perceba o exemplo da WEG. A empresa é formada por 

cinco unidades de negócios: Motores, Automação, Energia, 

Transmissão & Distribuição e Tintas. Juntas, o escopo é tão 

flexível e diversificado que suas soluções podem ser utilizadas 

nas mais diversas edificações e instalações públicas, 

independentemente de sua complexidade. Veja a ilustração.independentemente de sua complexidade. Veja a ilustração.

13Case

Escopo do fornecimento WEG 
 23 painéis de baixa e média tensão e respectivo projeto

 Engenharia de software aplicativo para os PLCs e supervisório

 Estação meteorológica

 Equipamentos de informática (servidores, impressoras, estações de operação etc.)

 Treinamento das equipes de projeto e manutenção do cliente 

 Teste de aceitação em fábrica, com simulação do Sistema de Controle e Supervisão

 Comissionamento

 Documentação (manuais de operação, comissionamento e manutenção)

Tela de monitoração e controle da eclusa23 painéis de distribuição em baixa tensãoTela de monitoração e controle da subestação

Mais hidrovia
No horizonte do tráfego aquático brasileiro está o trecho entre os rios Araguaia-Tocantins. 

As eclusas de Tucuruí foram o primeiro passo para tornar essa hidrovia uma realidade. 

Quando pronta, a via fluvial ligará o porto de Belém à região do Alto Araguaia, em Mato 

Grosso, numa extensão aproximada de dois mil quilômetros. Para isso acontecer faltam sair 

do papel obras como as eclusas de Lajeado (TO) e de Estreito (MA), o derrocamento do 

Pedral do Lourenço (MA) e a dragagem do rio Tocantins. 

Atualmente, o potencial hidroviário brasileiro compreende uma malha de cerca de 63 mil 

km de extensão de águas superficiais flúvio-lacustres, 29 mil km de vias naturalmente 

disponíveis e 13 mil km de vias utilizadas economicamente.

Com o retorno da navegação, a expectativa é reduzir em 15% o custo do frete, criando uma 

nova rota rumo aos portos do Norte. Além disso, a carga de peso transportada a cada dia pelas 

eclusas equivale a 800 carretas carregadas. Ou seja, a hidrovia vai absorver parte da demanda 

que seria transportada pelas rodovias, gerando tanto benefícios financeiros como ambientais.   
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Fim do RO-RO Caboclo
Para aproveitar o potencial hidráulico do rio 

Tocantins e levar desenvolvimento econômico 

para a região Norte, por meio do acesso à energia 

elétrica, a construção da Usina Hidrelétrica Tucuruí, 

que atualmente abastece cerca de 40 milhões de 

brasileiros, interrompeu o curso de água. A carga, 

antes transportada pelo rio, passou a ser escoada 

por caminhões, da montante à jusante das eclusas. 

Para driblar as dificuldades de navegação e tentar 

reduzir despesas, muitas empresas da região adotaram 

um sistema chamado “RO-RO Caboclo” (abreviação 

do termo inglês roll on/roll off, que se refere ao modo 

como as cargas são embarcadas ou desembarcadas). 

Em vez de contêineres, a carga é transportada por 

carretas ao longo da hidrovia, usando embarcações 

de baixo calado. Assim, o RO-RO Caboclo alia a balsa 

ao caminhão porque viabiliza desembarque rápido e 

em qualquer local. Mesmo com essa forma criativa, o 

transporte onerava o preço final do produto. 
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Para qualquer lado que você olhe, há sempre uma solução WEG. 

Hospital, academia, condomínios, teatro, shopping, supermercado, 

pontes, estradas, aeroporto, indústrias, hidrelétricas, parque de 

diversões... Todos os caminhos levam à WEG.
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Para qualquer lado que você olhe, há sempre uma solução WEG. 

Quer saber mais detalhes sobre a Cidade de Soluções WEG? 

Acesse www.weg.net/br/produtos-e-servicos/solucoes/construcao-civil 

e descubra, por meio de uma cidade interativa, para onde os produtos 

WEG estão levando soluções. 

Grandiosidade da eclusa
As eclusas de Tucuruí estão entre as maiores 

obras de transposição de rios do mundo. Além 

da grandiosidade civil, as eclusas funcionam 

como um verdadeiro portal por onde escoará a 

produção de grãos e minérios, entre outras, até 

o Centro-Oeste do Brasil. 
Dimensão: os tanques medem 33 metros de largura, por 
210 de comprimento e 44,5 de altura

os tanques medem 33 metros de largura, por 
210 de comprimento e 44,5 de altura

Desnível: 69 metros

Tempo de enchimento 
e esvaziamento das 
câmaras: 14 minutos

Capacidade máxima: 24 
comboios nas duas direções 
por dia. Ou 40 milhões de 
toneladas de carga por ano
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Portal do
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A inauguração das eclusas de Tucuruí, 

no interior do Pará, abre um novo capítulo 

na história da navegação brasileira. Passarão 

pelo canal mais de 40 milhões de toneladas de 

cargas por ano, irrigando o desenvolvimento da 

região e eliminando um dos grandes gargalos 

logísticos formados na década de 1980. A obra 

é colossal e deve consagrar o rio Tocantins 

como uma importante rota comercial e turística.

Na época, a construção da Usina Hidrelétrica 

Tucuruí interrompeu a navegabilidade no trecho. 

Desde então, as eclusas são projetadas para 

vencer o desnível criado entre o reservatório 

da Usina e o rio Tocantins. Com a inauguração 

em novembro de 2010, as eclusas tornaram 

possível a transposição da queda d’água de 

69 metros, o equivalente a um prédio de 33 

andares. 

WEG leva soluções para transformar toda a grandiosidade das 
eclusas de Tucuruí em eficiência e oportunidade.

Da elevação ao escoamento da água, a WEG 

impulsiona esse elevador hidráulico gigante: 

todos os equipamentos que compõem as 

eclusas são supervisionados e operados pelas 

soluções desenvolvidas na WEG Automação.   

Por meio da Odebrecht, a WEG assumiu em 

meados de 2009 o projeto de automação das 

eclusas. A companhia definiu uma solução para 

atender às necessidades específicas da obra, 

incluindo painéis customizáveis e equipamentos 

de alto desempenho, tudo integrado por uma 

arquitetura de automação robusta e redundante. 

O resultado está na visualização e operação 

das eclusas através de duas salas de controle, 

interligadas por cabos de comunicação em 

fibra ótica, atendendo os rigorosos requisitos 

do projeto. A concessão das eclusas de Tucuruí 

pertence à Centrais Elétricas do Norte do Brasil 

(Eletrobras Eletronorte).

“Todo profissional da área de automação sabe da 
complexidade de projetos como este das eclusas de Tucuruí. 
Com o apoio da WEG, a elaboração do sistema de controle 
e supervisão foi uma experiência importante para as duas 
equipes, pois envolvemo-nos em um enorme esforço conjunto 

na implementação, exigindo uma abordagem extremamente disciplinada no 
desenvolvimento e execução do projeto.”
Carlos Lopes da Rocha, gerente de Projeto Eletro-Mecânico Hidrelétricas, da Eletrobras Eletronorte

Case
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Presença em 
todo o processo
A WEG realizou o fornecimento de um pacote 

completo de automação. Por meio de um 

sistema de supervisão e controle redundante, os 

operadores podem comandar e monitorar, local ou 

remotamente, todos os equipamentos utilizados 

na operação das eclusas. O sistema possibilita 

o acesso imediato e histórico aos valores das 

variáveis, assim como o registro de todos os 

eventos do processo. São mais de 500 variáveis 

monitoradas, tais como níveis, umidade, pressão, 

temperatura e até a direção do vento, que estão 

disponíveis para visualização. Para chegar nesse 

nível de detalhamento e excelência, o fornecimento 

WEG compreendeu a definição da arquitetura de 

automação, os painéis dos CLPs, servidores de 

dados, estação meteorológica, engenharia de 

software aplicativo, treinamento e comissionamento 

(veja escopo completo na página 13).
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Tempo total de ultrapassagem: cerca de uma horaPercurso total: 5,5 km 

www.weg.net

cerca de uma hora



www.weg.net WRwww.weg.netwww.weg.net

10    Case

Portal do
desenvolvimento

www.weg.net www.weg.net WR

A inauguração das eclusas de Tucuruí, 

no interior do Pará, abre um novo capítulo 

na história da navegação brasileira. Passarão 

pelo canal mais de 40 milhões de toneladas de 

cargas por ano, irrigando o desenvolvimento da 

região e eliminando um dos grandes gargalos 

logísticos formados na década de 1980. A obra 

é colossal e deve consagrar o rio Tocantins 

como uma importante rota comercial e turística.

Na época, a construção da Usina Hidrelétrica 

Tucuruí interrompeu a navegabilidade no trecho. 

Desde então, as eclusas são projetadas para 

vencer o desnível criado entre o reservatório 

da Usina e o rio Tocantins. Com a inauguração 

em novembro de 2010, as eclusas tornaram 

possível a transposição da queda d’água de 

69 metros, o equivalente a um prédio de 33 

andares. 

WEG leva soluções para transformar toda a grandiosidade das 
eclusas de Tucuruí em eficiência e oportunidade.

Da elevação ao escoamento da água, a WEG 

impulsiona esse elevador hidráulico gigante: 

todos os equipamentos que compõem as 

eclusas são supervisionados e operados pelas 

soluções desenvolvidas na WEG Automação.   

Por meio da Odebrecht, a WEG assumiu em 

meados de 2009 o projeto de automação das 

eclusas. A companhia definiu uma solução para 

atender às necessidades específicas da obra, 

incluindo painéis customizáveis e equipamentos 

de alto desempenho, tudo integrado por uma 

arquitetura de automação robusta e redundante. 

O resultado está na visualização e operação 

das eclusas através de duas salas de controle, 

interligadas por cabos de comunicação em 

fibra ótica, atendendo os rigorosos requisitos 

do projeto. A concessão das eclusas de Tucuruí 

pertence à Centrais Elétricas do Norte do Brasil 

(Eletrobras Eletronorte).

“Todo profissional da área de automação sabe da 
complexidade de projetos como este das eclusas de Tucuruí. 
Com o apoio da WEG, a elaboração do sistema de controle 
e supervisão foi uma experiência importante para as duas 
equipes, pois envolvemo-nos em um enorme esforço conjunto 

na implementação, exigindo uma abordagem extremamente disciplinada no 
desenvolvimento e execução do projeto.”
Carlos Lopes da Rocha, gerente de Projeto Eletro-Mecânico Hidrelétricas, da Eletrobras Eletronorte

Case

www.weg.net WR

Presença em 
todo o processo
A WEG realizou o fornecimento de um pacote 

completo de automação. Por meio de um 

sistema de supervisão e controle redundante, os 

operadores podem comandar e monitorar, local ou 

remotamente, todos os equipamentos utilizados 

na operação das eclusas. O sistema possibilita 

o acesso imediato e histórico aos valores das 

variáveis, assim como o registro de todos os 

eventos do processo. São mais de 500 variáveis 

monitoradas, tais como níveis, umidade, pressão, 

temperatura e até a direção do vento, que estão 

disponíveis para visualização. Para chegar nesse 

nível de detalhamento e excelência, o fornecimento 

WEG compreendeu a definição da arquitetura de 

automação, os painéis dos CLPs, servidores de 

dados, estação meteorológica, engenharia de 

software aplicativo, treinamento e comissionamento 

(veja escopo completo na página 13).

11

Tempo total de ultrapassagem: cerca de uma horaPercurso total: 5,5 km 

www.weg.net

cerca de uma hora



www.weg.net WRwww.weg.netwww.weg.net

12 Case

www.weg.net

Fim do RO-RO Caboclo
Para aproveitar o potencial hidráulico do rio 

Tocantins e levar desenvolvimento econômico 

para a região Norte, por meio do acesso à energia 

elétrica, a construção da Usina Hidrelétrica Tucuruí, 

que atualmente abastece cerca de 40 milhões de 

brasileiros, interrompeu o curso de água. A carga, 

antes transportada pelo rio, passou a ser escoada 

por caminhões, da montante à jusante das eclusas. 

Para driblar as dificuldades de navegação e tentar 

reduzir despesas, muitas empresas da região adotaram 

um sistema chamado “RO-RO Caboclo” (abreviação 

do termo inglês roll on/roll off, que se refere ao modo 

como as cargas são embarcadas ou desembarcadas). 

Em vez de contêineres, a carga é transportada por 

carretas ao longo da hidrovia, usando embarcações 

de baixo calado. Assim, o RO-RO Caboclo alia a balsa 

ao caminhão porque viabiliza desembarque rápido e 

em qualquer local. Mesmo com essa forma criativa, o 

transporte onerava o preço final do produto. 
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Hospital, academia, condomínios, teatro, shopping, supermercado, 

pontes, estradas, aeroporto, indústrias, hidrelétricas, parque de 

diversões... Todos os caminhos levam à WEG.
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e descubra, por meio de uma cidade interativa, para onde os produtos 

WEG estão levando soluções. 

Grandiosidade da eclusa
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Desnível: 69 metros

Tempo de enchimento 
e esvaziamento das 
câmaras: 14 minutos

Capacidade máxima: 24 
comboios nas duas direções 
por dia. Ou 40 milhões de 
toneladas de carga por ano
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Cidade de Soluções WEG
As cidades brasileiras precisam cada vez mais 

de planejamento e eficiência. Adequar-se a esta 

necessidade demanda tempo e muito dinheiro. 

Especialmente se a realidade do País estiver 

longe da ideal e se a contagem regressiva 

já tiver começado, como é o caso do Brasil 

que ajusta o relógio para receber a Copa e as 

Olimpíadas. Para este cenário, a boa notícia é 

que a resposta para avançar no tabuleiro global 

está dento de casa: a indústria nacional conta 

com tecnologia e excelência para atender os 

projetos de infraestrutura.

Perceba o exemplo da WEG. A empresa é formada por 

cinco unidades de negócios: Motores, Automação, Energia, 

Transmissão & Distribuição e Tintas. Juntas, o escopo é tão 

flexível e diversificado que suas soluções podem ser utilizadas 

nas mais diversas edificações e instalações públicas, 

independentemente de sua complexidade. Veja a ilustração.independentemente de sua complexidade. Veja a ilustração.
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Escopo do fornecimento WEG 
 23 painéis de baixa e média tensão e respectivo projeto

 Engenharia de software aplicativo para os PLCs e supervisório

 Estação meteorológica

 Equipamentos de informática (servidores, impressoras, estações de operação etc.)

 Treinamento das equipes de projeto e manutenção do cliente 

 Teste de aceitação em fábrica, com simulação do Sistema de Controle e Supervisão

 Comissionamento

 Documentação (manuais de operação, comissionamento e manutenção)

Tela de monitoração e controle da eclusa23 painéis de distribuição em baixa tensãoTela de monitoração e controle da subestação

Mais hidrovia
No horizonte do tráfego aquático brasileiro está o trecho entre os rios Araguaia-Tocantins. 

As eclusas de Tucuruí foram o primeiro passo para tornar essa hidrovia uma realidade. 

Quando pronta, a via fluvial ligará o porto de Belém à região do Alto Araguaia, em Mato 

Grosso, numa extensão aproximada de dois mil quilômetros. Para isso acontecer faltam sair 

do papel obras como as eclusas de Lajeado (TO) e de Estreito (MA), o derrocamento do 

Pedral do Lourenço (MA) e a dragagem do rio Tocantins. 

Atualmente, o potencial hidroviário brasileiro compreende uma malha de cerca de 63 mil 

km de extensão de águas superficiais flúvio-lacustres, 29 mil km de vias naturalmente 

disponíveis e 13 mil km de vias utilizadas economicamente.

Com o retorno da navegação, a expectativa é reduzir em 15% o custo do frete, criando uma 

nova rota rumo aos portos do Norte. Além disso, a carga de peso transportada a cada dia pelas 

eclusas equivale a 800 carretas carregadas. Ou seja, a hidrovia vai absorver parte da demanda 

que seria transportada pelas rodovias, gerando tanto benefícios financeiros como ambientais.   
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Tecnologia reconhecida 
O grupo M Torres foi fundado em 1975 para projetar, desenvolver e fabricar sistemas para processos 

de automação industrial e soluções para os setores de aeronáutica, papel e energia. A tecnologia 

desenvolvida pelo grupo permite que o gerador elétrico seja acoplado diretamente ao eixo da turbina 

eólica, não sendo necessária a instalação do multiplicador de velocidade. O resultado é a diminuição 

do número de componentes, que leva a ganhos na operação e na manutenção do equipamento.

Negócios 7

Energia para

A WEG fechou uma joint venture com o grupo 

espanhol M Torres Olvega Industrial (MTOI) para 

fabricação de aerogeradores para usinas eólicas. 

A duas empresas assinaram o Memorando 

de Entendimento e o Acordo de Transferência 

de Tecnologia no início de março e vão, com 

participação igualitária, fabricar, montar, instalar 

e comercializar aerogeradores, além de fornecer 

serviços de operação e manutenção, no Brasil. 

“Essa parceria, além de nos possibilitar uma 

participação mais direta no negócio de geração 

de energia eólica, nos dará agilidade para atender 

à crescente demanda do mercado nacional”, 

explica Harry Schmelzer Jr., presidente da 

WEG. “Além disso, vários produtos da nossa 

linha fazem parte do pacote completo que 

vamos fornecer”, acrescenta. A fabricação dos 

aerogeradores acontecerá inicialmente no parque 

fabril de Jaraguá do Sul (SC) e envolverá 250 

colaboradores. As primeiras unidades devem ser 

fabricadas já em 2011. 

Em parceria com a espanhola M Torres Olvega Industrial, WEG fabricará aerogeradores 
no Brasil, expandindo os negócios em sinergia com os produtos da empresa.
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o mercado eólico
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Em mais um importante passo na estratégia 

de internacionalização, a WEG caminha rumo 

ao continente asiático. Após sete anos de fortes 

relações comerciais, contando inclusive com 

subsidiária própria no País, no dia 18 de fevereiro 

a companhia inaugurou a fábrica na Índia. 

Construída na cidade de Hosur, estado de Tamil 

Nadu, no sul do País, a nova unidade produzirá 

motores e geradores síncronos e assíncronos de 

média e alta tensão. A WEG Índia (WII) recebeu 

investimentos de US$ 60 milhões e passa a 

integrar a unidade de negócios Energia. 

na ÍndiaWEG inaugura
Novo parque fabril pertence à unidade de negócios Energia e estreia com a produção 
de motores para projeto de saneamento em Bangalore.

Ao comunicar a construção da fábrica, em 2008, a 

companhia já apontava a escolha daquele País como 

estratégica para fortalecer sua capacidade produtiva 

e de distribuição. “A WEG Índia foi concebida para 

atender Ásia, Oriente Médio, África e Oceania, 

fortalecendo nossa capacidade de distribuição 

internacional dos produtos e incrementando a 

capacidade produtiva em mercados selecionados, 

mantendo sempre o alto padrão de qualidade – tanto 

dos produtos quanto do atendimento”, destaca o 

presidente executivo da WEG, Harry Schmelzer Jr. 
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Plena energia
Antes mesmo do anúncio oficial da inauguração, 

a WEG Índia já operava para o fornecimento de 

30 motores de indução MGF 630 para a Kirloskar 

Brothers Limited (KBL). A produção é para um 

projeto de saneamento básico em Bangalore, 

cidade com cerca de seis milhões de habitantes 

e que é o centro da indústria de alta tecnologia 

da Índia. O fornecimento de estreia faz parte 

do projeto Water Supply Scheme for Bangalore 

Urban Water Supply, que prevê a distribuição 

de água potável a três distritos de Bangalore: 

Tataguni, Harohalli e T.K.Halli. A solução WEG 

será instalada nas bombas de água da KBL, que 

irão abastecer as residências. 

Desde 2004, a KBL compra motores WEG. Já 

“A WEG tem prestado um excelente trabalho 
durante a engenharia e aprovação dos projetos, 
assim como na fabricação de todos os motores. 
Tanto a KBL como o cliente final, o governo da 
Índia, estão muito satisfeitos. Encomendamos 

novos motores na fábrica da WEG na Índia e posteriormente 
faremos novas solicitações.” 
Vijay Uplenchwar, vice-presidente do setor de Irrigação da KBL
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Mundial. Já os impactos positivos dos Jogos 

Olímpicos devem se refletir até 2027, com 120 mil 

empregos gerados por ano até 2016. “É progresso 

e desenvolvimento para todo o País, com aumento 

do prestígio internacional”, sentencia o secretário 

especial do Rio de Janeiro para a Copa 2014 e Rio 

2016, Ruy Cesar Miranda Reis. Outra vez, a iniciativa 

privada pode vislumbrar um bom momento. “Embora 

sejam eventos de poucos dias, exigem uma longa 

preparação. Temos os três níveis de governo em 

sintonia e isso facilita o desenvolvimento, além das 

empresas que estão investindo”, comemora Reis.

Esporte, um bom negócio
A Copa em 2014 e as Olimpíadas em 2016 são duas molas propulsoras para o crescimento da 

economia brasileira, impulsionando principalmente o esporte, o turismo, o entretenimento e a 

cultura. “São setores para os quais o mercado deverá atrair investimentos privados, em especial 

porque os empreendimentos individualmente não são demandantes de recursos em escala tão 

elevada quanto grandes obras de infraestrutura. Ainda assim, deverá haver estímulo de crédito 

e apoio público para empresários interessados em investir nessas áreas”, avalia o sócio-diretor 

da LCA Consultores, Fernando Camargo. Para a indústria, Camargo vê melhores perspectivas 

para setores voltados ao  mercado interno e para os quais as vantagens comparativas locais são 

expressivas, como nas áreas de celulose, agroindústria, metal-mecânica e equipamentos para 

energia  (GTD), petróleo e gás, logística de carga etc. “Ainda que haja demanda crescente para 

boa parte dos setores, as condições de competitividade frente ao mercado internacional estão 

desfavoráveis, seja porque a demanda interna cresce mais do que a externa ou porque a taxa de 

câmbio está, e tende a continuar ainda por um bom tempo, jogando contra.”

“É progresso e desenvolvimento 
para todo o País, com aumento 
do prestígio internacional.”
Ruy Cesar Miranda Reis

O Mundial de futebol em 2014 

deve agregar à economia 

brasileira R$ 183,2 bilhões, 

segundo estudo do Ministério 

do Esporte. Serão gerados 

710 mil empregos  e o 

Brasil deverá arrecadar quase R$ 17 bilhões em 

tributos. Oportunidades de sobra para indústrias 

com condições de atender a esses segmentos. O 

impacto no Produto Interno Bruto (PIB) até 2019 será 

de R$ 135 bilhões, considerando que investimentos 

e consumo continuem nos anos seguintes ao 

Progresso e desenvolvimento

Ruy Cesar Miranda Reis

Projeto do Estádio Beira Rio, Porto Alegre (RS), 
para a Copa de 2014

6   Capa

WEG Índia
 Unidade de negócio: WEG Energia

 Investimento: US$ 60 milhões

 Localização: Hosur, em Tamil Nadu

 Tamanho: 170 mil m², com 32 mil m² de área 

construída 

 Empregos diretos: 250, em uma primeira etapa

 Capacidade: em 2013, quando estiver em plena 

produção, serão 320 máquinas por ano

são nove grandes projetos de irrigação na Índia 

que contam com produtos da multinacional 

brasileira. Até agora, essa parceria tornou 

possível levar as águas dos rios Krishna e 

Godavari para terras que originalmente eram 

áridas, tornando-as adequadas para a agricultura. 

Os projetos são estratégicos para um país que 

tem mais de um bilhão de habitantes, cresce 

a uma taxa de 9% ao ano e onde dois terços 

da produção agrícola dependem de irrigação. 

Somente um destes projetos, o HNSS, permite a 

irrigação de 2,5 mil km² de terra (o equivalente a 

170 mil campos de futebol) e beneficia diretamente 

mais de 80 milhões de pessoas.
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Tecnologia na

Motores e equipamentos desenvolvidos pela WEG foram usados para a 
automação de um dos mais modernos parques aquáticos do País.

Mais de cem anos transformando potenciais 

atletas em estrelas olímpicas. A história do 

Grêmio Náutico União (GNU) se mistura com o 

desenvolvimento do esporte no Rio Grande do Sul 

e no Brasil. Hoje, o clube é um dos maiores da 

América Latina, ultrapassando 32 mil associados. 

As modalidades esportivas com mais destaque 

no clube são basquete, ginástica olímpica e remo 

competição. O GNU revelou atletas como os 

ginastas Daiane dos Santos e Mosiah Rodrigues.

Entre os investimentos mais recentes do clube 

está a remodelação do Parque Aquático Newton 

Silveira Neto, na sede Moinhos de Vento, na 

capital gaúcha. A Prolazer Piscinas, de Porto 

Alegre, foi a empresa responsável por este projeto. 

Foram instaladas quatro piscinas, entre elas uma 

semiolímpica, que está entre as mais modernas 

do País e habilita o clube a receber competições 

nacionais e internacionais.

Para fazer a automação do novo parque, a 

Prolazer contou com as soluções da WEG. “A 

qualidade e a tecnologia dos produtos da WEG 

são os diferenciais mais importantes para nossa 

empresa. O atendimento, suporte técnico e a 

agilidade na entrega também são fatores que 

facilitam e fortalecem nossa parceria”, explica 

Márcio Martins, da Prolazer. Para o gerente 

da sede Moinho de Vento, Marcelo Giraffa, ter 

o nome WEG no projeto significa redução no 

consumo de energia elétrica e na manutenção. 

“Para nós, os produtos da WEG representam 

a garantia de que o clube está utilizando 

equipamentos de qualidade”, enfatiza.

formação de campeões

www.weg.net
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Grandes 
perspectivas
Com mais investimentos 

no País, mais 

oportunidades terão as 

indústrias brasileiras, 

principalmente aquelas 

capazes de atender às demandas dos setores 

mais avançados, como os de geração e 

transmissão de energia, gás, petróleo, indústria 

naval e telecomunicações. “O investimento em 

infraestrutura pode ser um motor, tanto para a 

competitividade e o crescimento da economia, 

quanto para a inserção e o desenvolvimento 

social. A partir de 2007, houve uma retomada 

de leilões de concessões em diversas áreas, 

impulsionando o investimento privado”, comenta 

Paulo Godoy. Na avaliação do presidente da 

Abdib, além da reativação da indústria naval 

nos últimos anos, o início do programa de 

desenvolvimento de reservas de óleo e gás do 

pré-sal traz perspectivas muito boas à indústria 

também a longo prazo. “Recentemente, a 

Petrobras cumpriu com sucesso mais uma 

etapa da licitação para produzir, no Brasil, 

sondas de perfuração para o programa 

exploratório do pré-sal.  Será a primeira vez 

que esses equipamentos serão construídos 

no País, e isso resultará em desenvolvimento 

tecnológico, fortalecimento da indústria e criação 

de empregos de nível elevado”, diz Godoy, 

defendendo uma participação mais incisiva da 

iniciativa privada para melhorar os setores ainda 

com menor avanço no Brasil, como saneamento 

básico e aeroportos.

Paulo Godoy
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Escopo do fornecimento
  Motores trifásicos Alto Rendimento 

  Motores trifásicos para bombas

  Interruptor diferencial residual (DR) linha RDW

  Minidisjuntor linha MDW

  Contatores linha CWM

  Relés de sobrecarga linha RW

  Chaves de partida suave linha SSW08

Melhor rendimento e maior segurança 
Os motores trifásicos WEG utilizados no projeto são de alta eficiência 

e especiais para aplicação em bombas e sistemas de bombeamento, 

oferecendo rendimento superior e economia de energia elétrica. Além 

de suprir integralmente a demanda das piscinas, os motores também 

atendem às bombas do sistema contra incêndio do estacionamento 

do parque, formado por três pavimentos e localizado sob as piscinas. 

Além disso, as partidas e paradas dos motores são efetuadas 

automaticamente, protegendo os equipamentos contra sobrecarga. 

Experiência inovadora 
Numa experiência pioneira, os motores da casa de máquinas do 

parque aquático têm a função de partida e parada executadas 

por chaves de partida suaves, que são amplamente utilizadas no 

ambiente industrial. Esse sistema apresenta uma série de vantagens 

em relação aos métodos tradicionais (eletromecânicos), como 

facilidade de operação, redução dos esforços mecânicos e aumento 

da vida útil das bombas.

4    Capa

indústrias
Investimentos do País em infraestrutura podem abrir portas para o crescimento mais 
intenso da indústria brasileira. 

Bilhões são gastos em infraestrutura todo 

ano no Brasil. E os números não param 

de crescer. O salto foi de R$ 58 bilhões em 

2003 para R$ 121 bilhões em 2009. Dos R$ 

541,8 bilhões do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) previstos até dezembro de 

2010, 82% foram aplicados em projetos e obras 

já concluídos, o equivalente a R$ 444 bilhões, 

segundo balanço do governo federal. Mas 

reconhecer os avanços não significa fechar os 

olhos para o que precisa ser feito. Apesar de 

animadores, os investimentos ainda não são 

suficientes para completar a lacuna deixada por 

anos de estagnação. Desafios não faltam, assim 

como não faltam projetos e boas iniciativas, 

além de grandes oportunidades para a indústria 

brasileira nos próximos anos. “Quanto mais 

infraestrutura no País, maior a produtividade 

das indústrias. E os números se mostram 

positivos para as empresas fornecedoras de 

bens materiais, serviços e tecnologias”, avisa o 

chefe da área de Economia Aplicada do Instituto 

Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação 

Getúlio Vargas, Armando Castelar. Para ele, 

apesar dos aspectos positivos da economia, o 

País tem carências em todas as áreas. “O Brasil, 

que direciona 2% do Produto Interno Bruto 

para a infraestrutura, deveria estar investindo, 

no mínimo, o dobro. Infelizmente, estamos 

patinando há algum tempo e os recursos 

aplicados ainda estão longe do adequado.” 

Pelos cálculos do presidente da Associação 

Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de 

Base (Abdib), Paulo Godoy, o Brasil precisa 

de, no mínimo, R$ 160 bilhões por ano no 

setor. “Em 2014, ou até antes, devemos atingir 

esse patamar, mas já precisaríamos estar 

investindo isso há algum tempo.  A expansão e a 

aceleração dos investimentos são fundamentais 

para ampliar a inserção social e reduzir os 

gargalos criados pelo crescimento da economia e 

por anos de repasses insuficientes no passado.” 

A vez das

Armando Castelar 

É preciso mais 
O sócio-diretor da área de estruturação financeira da LCA Consultores, Fernando Camargo, afirma 

que os montantes atuais não são suficientes para as carências que o País tem em praticamente 

todos os segmentos. Para ele, talvez o Brasil precise de mais duas décadas de investimentos 

vultosos e ininterruptos em infraestrutura para chegar a níveis adequados. Mesmo assim, reconhece 

que o Brasil tem experimentado um crescimento relevante no volume de recursos investidos nos 

últimos anos. “Ainda que não sejam proporcionais às necessidades, os valores são proporcionais às 

atuais condições de planejamento e financiamento da economia brasileira.”

Fernando Camargo

Chave de partida suave linha SSW08
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A intimidade entre movimento e melodia, 

som e silêncio, técnica e arte tomaram conta de 

Jaraguá do Sul (SC) entre os dias 20 de janeiro 

e 5 de fevereiro. Neste período, a cidade se 

transformou no maior palco da música erudita do 

Brasil com a sexta temporada do Festival de Música 

de Santa Catarina (Femusc). A maratona contou 

com cerca de 200 eventos entre recitais, concertos 

e apresentações em espaços alternativos, inclusive 

no Museu WEG. O Femusc é a realização de um 

sonho. O projeto foi idealizado pelo maestro Alex 

Klein com o propósito de democratizar, popularizar 

e internacionalizar o aprendizado de música erudita 

no Brasil. A dinâmica adotada foi de festival-escola, 

no qual jovens têm a oportunidade de conviver com 

professores, artistas e mestres. Já passaram pelos 

cursos do Femusc mais de cinco mil alunos. Toda 

a programação do evento é gratuita e contou com 

patrocínio da WEG.

18    Sustentabilidade 3Notícias de Primeira

Acordes do Femusc
Festival de Música reúne artistas de vários países e recebe prodígio internacional.

Entre as 100 mais desafiadoras
A WEG foi um dos destaques no relatório do The Boston Consulting Group (BCG) como uma das 

treze representantes brasileiras no ranking das 100 empresas mais inovadoras do mundo. É a quarta 

vez que a empresa aparece no ranking. A consultoria americana listou as companhias que, devido ao 

rápido crescimento anual, estão desafiando as rivais já estabelecidas nos mercados em que atuam. 

Com cerca de 36% de sua receita proveniente do mercado externo e as aquisições recentes das 

fábricas no México (Voltran) e na África do Sul (ZEST), o Grupo WEG conquistou o lugar na lista.

Prêmio da Vale
A WEG foi premiada pela Vale como 

melhor fornecedora de sistemas 

elétricos. A seleção é feita com base no 

Índice de Desempenho do Fornecedor 

(IDF) e refere-se ao ano de 2010. O 

fornecimento da WEG 

para a mineradora, 

maior empresa 

privada do país, é 

completo, passando 

por todas as suas linhas 

de produtos. 

História musical
Uma das grandes características do Festival 

é a diversidade. Violino, piano, harpa, entre 

outros, compõem a grande sinfonia que é 

o Femusc. Desde 2006, mais de 100 mil 

pessoas participaram do evento, vindas de 

35 países e de 17 estados brasileiros. 

Talento oriental
Violinista desde os 4 anos, Sophia Chan 

é considerada um prodígio na música 

erudita internacional. Nesta edição 

do Femusc, ela foi uma das atrações, 

participando do concerto de abertura e 

de outras apresentações. Sophia veio da 

China à Jaraguá do Sul para gravar seu 

primeiro CD e DVD, acompanhada da 

Orquestra Femusc.  “Eu ainda não tinha 

escutado música brasileira, que é bem 

diferente dos outros estilos que conheço. 

Gosto muito! Também gostei da cidade. 

As pessoas são muito amigáveis e eu 

amo a comida daqui”, conta Sophia, 

violinista prodígio de 11 anos  

Building Automation
A WEG marca presença no mercado de Building 

Automation, nome que vem ganhando força 

mundialmente e que corresponde às soluções de 

proteção e automação para a construção civil. 

Um exemplo é o fornecimento da WEG para o 

Complexo Residencial Brava Beach Internacional, 

localizado entre Balneário Camboriú e Itajaí (SC). 

O empreendimento receberá proteção e manobra 

de instalações, sistemas de bombeamento e 

transformadores da WEG. 

para a mineradora, 

maior empresa 

privada do país, é 

completo, passando 

por todas as suas linhas 

de produtos. de produtos. 

Apresentação no Museu WEG
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Investimentos em setores 
estratégicos abrem 
oportunidades para 
indústria nacional

Investimentos em setores 
estratégicos abrem 
oportunidades para 

INFRA
ESTRUTURA

Companhia entra no mercado de aerogeradores
Automação completa nas Eclusas de Tucuruí

WEG inaugura fábrica e fortalece atuação na Índia 

7
10
14

Eclusa de 
Tucuruí (PA)


