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Micromazza recebe Prêmio Melhores Fornecedores Petrobras 2018

Comemoração do 26° aniversário da Micromazza

Em 2017 a Petrobras retomou o programa anual de 
premiação dos melhores fornecedores, visando 

reconhecer publicamente o seu melhor parceiro em produtos 
e serviços. No caso de produtos, consideraram aqueles que 
melhor lhes atenderam nos quesitos: preço, cumprimento 
aos prazos de entrega, melhores índices de qualidade e 
atendimento às especificações técnicas, refletindo em baixas 
não conformidades na fabricação e no seu sistema de pós-
vendas.

Estimulados por essa retomada da Petrobras, 
iniciamos em 2018 um projeto chamado “Rumo ao Prêmio 
Petrobras 2018”, que movimentou toda a empresa nesse 
objetivo.

Em março de 2019 fomos eleitos o MELHOR 
FORNECEDOR DE VÁLVULAS PARA A PETROBRAS, dentre 
grandes players mundiais do segmento de Óleo&Gás.

Esse prêmio chegou como um presente para a 
Micromazza, pois em Abril comemoramos 26 anos de 
atuação no mercado de válvulas. Este reconhecimento 
engrandece o trabalho de toda a equipe, que diariamente 
constrói a história de sucesso com foco em valores éticos, 
sociais, disciplina, inovação, segurança e respeito à todos.

Nesse momento de alegria, a Micromazza divide essa 
premiação e agradece aos seus funcionários, fornecedores e 
parceiros de jornada.

No dia 1° de abril comemoramos o marco de 9490 dias 
desde o início da trajetória constante na busca pela 

inovação; 312 meses investindo em tecnologia; exatamente 
26 anos de mercado, sempre almejando a qualidade. O 
resultado de tudo isso não poderia ser diferente, 
encontramos o sucesso!

Sucesso que só foi possível ser atingido porque 
contamos com mais de 1000 funcionários que fizeram e 
ainda fazem parte da nossa jornada, acreditando no que 
fomos ontem, sustentando o que somos hoje e construindo 
os pilares do amanhã!
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Histórico das Válvulas

As grandes invenções da humanidade geralmente estão 
relacionadas às necessidades das mesmas. Isto ocorreu 

também na invenção e desenvolvimento das válvulas. Pouco 
se sabe sobre os métodos utilizados para controlar o fluxo de 
fluidos na antiguidade, porém estima-se que alguma forma 
de comporta era obviamente, utilizada para manter e reter a 
água nos canais de irrigação, provavelmente ocorreu às 
primeiras utilizações de válvulas rudimentares do tipo Flap, 
que mais tarde tornaram-se precursoras das válvulas do tipo 
retenção da atualidade (BVAA, 2010) (LYONS, 1982). 

Estima-se que as primeiras válvulas com projetos 
considerados sofisticados, estejam relacionadas aos 
períodos dos gregos e romanos. Estas civilizações 
desenvolveram muitas máquinas mecânicas e hidráulicas na 
qual necessitavam da utilização de válvulas. Bronze e latão 
eram os materiais de uso comum em válvulas de bloqueio em 
redes de água e tubulações de alimentação de edifícios 
públicos e domésticos, durante o período romano (BVAA, 
2010) (VMA, 2013) (PEARSON, 1953).

Uma válvula de bronze, do tipo macho, figura abaixo, 
foi encontrada em Capri 
entre as ruínas do Palácio 
de Tibério, construído em 
torno de 25 D.C.

Uma descoberta 
acidental, em 1938, pelo 
D r .  P l u n k e t t  n o  
Laboratório Jackson da 

®
Du Pont , em Nova Jersey, 
n a  q u a l  e l e  t i n h a  

polimerizado o tetrafloroethylene (TFE), um material branco 
sólido ceroso, atualmente conhecido universalmente como 
PTFE, foi de grande importância para a indústria das válvulas. 

®O PTFE Teflon , anos mais tarde, provou ser um material com 
resultados satisfatórios quando aplicados em vedações de 
válvulas (BVAA, 2010) (EDNESAJJAD, 2003). 

O PTFE demonstrou resistência a quase todos os 
produtos químicos e solventes, e sua superfície possui baixa 
rugosidade o que colabora com a minimização da magnitude 
do torque de acionamento. As vedações em PTFE passaram a 
ser aplicados em praticamente todos os tipos de válvulas. 
Posteriormente, foram sendo desenvolvidas modificações 
no PTFE e a adição de cargas, provocando um efeito profundo 
na engenharia de válvulas devido a melhores desempenhos 
em aplicações específicas. Além de vedações, o PTFE 
também passou a ser utilizados como revestimento interno 
em válvulas para trabalhar com fluidos altamente corrosivos 
(BVAA, 2010).

No início dos anos 2000 em diante se intensifica no 
Brasil a pesquisa e desenvolvimento relacionado a válvulas, 
principalmente para aplicação em petróleo e gás. Isto ocorre 
devido às altas exigências do mercado com relação a estes 
produtos, pois os mesmos devem atender diversas normas e 
passar por várias etapas de qualificações. 

Em 2007 é lançada a norma brasileira ABNT NBR 
15827, na qual apresenta os requisitos de projeto e ensaios 

de protótipos aplicados em válvulas industriais para 

instalações de exploração, produção, refino e transporte de 
produtos de petróleo. Atualmente está na 5° edição, 2018 
(ABNT NBR 15827, 2007) (ABNT NBR 15827, 2018).

Fonte: Tese de Doutorado de Diogenes B. Teles (Engenharia Micromazza)



Micromazza realiza treinamento na Petrobras Aracaju

Wenmazza presta serviço para o Grupo Schlumberger

No dia 25 de abril o gerente de Engenharia Sr. José 
Mariano e o gerente de Vendas Sr. Leandro Zanotto 

ministraram um treinamento sobre Válvulas Industriais na 
unidade da Petrobras Aracaju objetivando qualificar todo o 
corpo técnico e de operações da Petrobras .

Os conteúdos abordados foram: apresentação da 
empresa, grupo de válvulas, normas e ensaios aplicáveis.
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O Grupo Schlumberger que incorporou a tecnologia 
Cameron hoje precisa de um parceiro forte para 

realizar manutenção e recuperação das diversas 
válvulas Cameron em operação no mercado de P&G no 
Brasil, principalmente na Petrobras onde tem diversas 
válvulas instaladas em suas plataformas e unidades de 
operação. 

O Grupo Micromazza se apresentou como 
candidato a essa parceria e não está medindo esforços 
para comprovar sua capacitação. Recentemente foi 
realizada uma auditoria onde o Grupo foi aprovado pela 
Schlumberger e abraçou o desafio de realizar um teste 
piloto na unidade da Wenmazza.

Entendendo a importância dessa parceria com a 
Schlumberger, planejamos criar uma área própria para essa 
atividade, dado a quantidade de válvulas esperadas para 
reparo, e, dessa forma, provendo total disponibilidade ao 
novo parceiro, afastando possibilidade de concorrência com 
outras demandas do Grupo Micromazza. Essa nova área seria 
coordenada por técnicos das duas empresas Micromazza e 
Wenmazza.

A seguir, entrevista que realizamos com o 
representante da Schlumberger e responsável técnico pela 
tecnologia Cameron no Grupo, Eng. Luiz Felipe, ao final do 
Lote Piloto que foi concluído com sucesso.
1) Como foi a experiência de realizar este serviço na 
Wenmazza? 
No geral muito boa, a Wenmazza é uma empresa muito bem 

estruturada, séria, com um bom corpo técnico, o qual se 
destaca no segmento de válvulas, logo ficamos bem satisfeitos 
com o resultado final dos serviços realizados na empresa.
2) Como vocês avaliam a estrutura da Wenmazza, corpo 
técnico e demais setores da empresa? 
Com certeza acima da média para este ramo de válvulas. No 
quesito estrutura de usinagem, montagem, recursos 
humanos, etc. Relativo a profissionais, destaco a engenharia 
da Wenmazza o qual nos auxiliou nos trabalhos, e também a 
área de usinagem.  Entendo que melhorias no planejamento 
seriam bem vindas.
3) Vocês têm mais projetos em andamento para este ano? 
Quais as perspectivas? 
Sim, esta previsto para Outubro outro lote de válvulas Orbit 
além do contrato UO-RIO e outros serviços pontuais. 

Funcionamento da válvula Orbit 



Conhecendo os setores - MATRIZARIA

O setor de Matrizaria é responsável pelo desenvolvimento 
e produção de moldes (matrizes) utilizadas no processo 

de injeção de cera.
A partir de um desenho da peça, ou da própria peça 

física, é feito um projeto em 3D que é utilizado para 

desenvolver  a matriz. São analisados diversos fatores para a 
confecção da mesma, dentre eles: a previsão de consumo e as 
dimensões da peça, que determinarão a quantidade de 
cavidades; a maneira como a matriz será dividida, que 
dependerá do perfil de cada peça; assim como o tipo de 
extração, por pinos ou por placa. Após definidos todos os 
critérios, chega-se às dimensões finais do molde e é feita a 
compra da matéria-prima (placas no material adequado para a 
confecção da matriz – aço, alumínio...). 

Para a etapa de usinagem da matriz, as placas são 
previamente esquadrejadas e retificadas em máquinas 
convencionais, posteriormente com o uso de máquinas CNC e 
um software CAM são usinadas as cavidades e feitas as 
furações necessárias para finalizar o serviço. Depois de 
realizada toda a usinagem, as placas são montadas e ajustadas. 
Então é feito um teste piloto para verificar as medidas e 
comparar com o projeto inicial.

Além de matrizes, a ferramentaria também produz 
máquinas e dispositivos especiais para o processo produtivo 
interno.

Detalhe da marca Micromazza que já é projetada na matrizMatriz da peça: Suporte para válvula 3” e 4”

Linha divisória da matriz - acompanha o perfil da peça

Projetos Especiais Micromazza

Conforme já apresentado nos informativos anteriores, 
verifica-se uma grande variedade de novos projetos 

de válvulas para atender diversos clientes e suas mais 
variadas aplicações.

Estes projetos especiais continuam sendo 

desenvolvidos como, por exemplo, pode-se citar os 
sistemas de válvulas e tubulações aplicados em linhas de 
gás nas bitolas 2”, 4”, 6” e 8” na classe de pressão 600, que 
serão aplicados na distribuição de gás no estado de São 
Paulo. *Fonte: Engenharia Micromazza (2019)

Ilustrações dos novos produtos desenvolvidos
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REFLEXÃO

Principais cuidados com 

Nosso esforço foi reconhecido e chegamos ao Prêmio 
Petrobras de 2018, comemoramos, e nos enchemos de 

orgulho, por trabalhar em uma empresa com a trajetória da 
Micromazza. Conquistamos mais respeito, mais visibilidade 
no mercado de P&G, mais oportunidades de negócios, mas 
também assumimos o desafio de repetirmos essa façanha.

Sim, agora temos um desafio bem maior, pois a 
exigência e a vigilância do mercado serão maiores e teremos 
de nos esforçar  ainda mais para permanecermos no patamar 
de respeito conquistado. Essa vigilância não pode ser só 
externa, precisamos também estimulá-la internamente, 
através do comprometimento de todos na cadeia produtiva, 
que envolvem qualidade e prazo de entrega.  

Este ano teremos mais um desafio, a mudança do 
protagonista na liberação final das nossas válvulas, pois a 
Petrobras decidiu não mais realizar inspeção de liberação nos 
fornecedores, entendendo que essa responsabilidade não é 
sua e sim dos seus fornecedores.  Estamos em época de 
profundas transformações, em que a Petrobras está 
mudando, deixando de exercer o papel de monitora da 
qualidade e transferindo essa responsabilidade a quem faz os 
produtos. 

Na implantação da nova estratégia, exige que os 
fornecedores contratem inspeção externa para quem ainda 
não comprovou excelência pré definida em seus requisitos, 
mas com a possibilidade de a inspeção futura ser somente do 
fabricante, a depender do seu desempenho. São grandes 
desafios que exigem a implementação de uma nova 
consciência de todos e entendimento do impacto do nosso 
trabalho para o resultado da empresa. 

A Petrobras quer reconhecer os fornecedores que 
ela pode confiar e essa relação de confiança e 
reconhecimento está nos critérios da premiação de melhor 
fornecedor. Em 2018 fomos os melhores e vamos brigar para 
sermos também em 2019, entendemos que é uma caminho 
sem volta, precisamos da confiança do nosso maior cliente.

Queremos todo o time engajado nesse desafio, e 
para isso, estamos lançando o Projeto "Rumo ao Prêmio 
Petrobras 2019"! A partir de junho vamos estabelecer metas 
específicas para os requisitos do Prêmio Petrobras, 
acompanhar através de indicadores e gráficos espalhados 
pela fábrica e esse Informativo interno que passará a ser 
mensal para o projeto. A partir da leitura da situação atual 
para a meta estabelecida, serão implementadas ações 
específicas, coordenadas pelo comitê do Prêmio Petrobras. 
Também estaremos estabelecendo ações juntamente com o 
nosso RH, de palestras de motivação com profissionais 
internos e externos, podendo ser a própria Petrobras que 
será convidada a conhecer nosso projeto e apresentar suas 
considerações e contribuições.

O Projeto e a Coordenação do Comitê passa a ser 
prioritário pela direção da Micromazza e o próprio diretor 
participará da análise mensal e decisão das tratativas que 
serão consideradas para melhorar ou aprimorar resultados. 
No próximo informativo, vocês receberão todas as 
informações do projeto. Contamos com o apoio de cada um 
para escrevermos mais um capítulo da história Micromazza.

  

Rumo ao Prêmio Petrobras 2019
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a saúde no inverno

Já é possível sentir o friozinho chegando com a diminuição 
das temperaturas. Nessa estação, também surgem 

algumas doenças específicas, que acometem grande parte da 
população. Deseja cuidar da sua saúde durante o inverno? 
Então siga estas dicas essenciais:
1) Beba muita água: No inverno, a sede costuma ser bem 
menor. Por isso, bebemos bem menos água do que o 
recomendado. A ausência desse líquido aumenta o risco de 
má circulação sanguínea, problemas respiratórios, 
ressecamento da pele e infecções. Para evitar que isso 
aconteça, consuma pelo menos 2 litros de água por dia.
2) Higienize roupas guardadas há muito tempo: Sabe aquele 
agasalho que está guardado no armário desde o ano 
passado? Antes de vesti-lo, lave-o e deixe-o secando sob o 
sol. Isso eliminará ácaros e outros microrganismos que 
podem causar alergias.
3) Mantenha a casa sempre limpa: Para evitar problemas 
alérgicos e respiratórios na estação, também é muito 
importante manter a casa livre de poeira e ácaros. Elimine-os 
diariamente de móveis e estofados, com aspirador de pó e 
um pano úmido.
4) Deixe as janelas abertas: Outra forma de cuidar da saúde 
no inverno é mantendo as janelas um pouco abertas, mesmo 
que esteja um pouco frio. Esse hábito diminuirá a proliferação 
de ácaros e vírus de doenças, como a gripe.
5) Evite locais fechados e/ou com muita aglomeração: 
Aglomerações elevam as chances de transmissão de gripes, 
resfriados e outras doenças, especialmente em locais 
fechados e sem ventilação. 
6) Lave sempre as mãos: Lavar as mãos é essencial em 
qualquer época do ano, mas durante o inverno isso deve ser 
ainda mais frequente. Afinal, é um período em que a 
exposição a doenças diversas é bem maior.

Ter uma boa saúde no inverno pode ser bem simples. 
Além das dicas acima, procure também praticar exercícios, 
para evitar sobrepeso e problemas cardíacos no período.



ESPAÇO SOCIAL  - Formaturas e Nascimentos 

Liviane Omizzollo (CQ Wenmazza) concluiu 
o curso de Técnico em Qualidade pela 

Escola São Pelegrino de Nova Prata no dia 
21 de dezembro de 2018.

Nome:
Mãe: 
Pai: 
Data de nascimento: 

 
Noeme Fernandes Santos Luna

Rafael Pereira Luna (Teste de Válvulas)
29/12/2018

Lucas Rafael Santos Luna

Nome:
Mãe: 
Pai: 
Data de nascimento: 

 
Mônica Cerciná

Jackson Felipe Camana (Diretor)
17/04/2019

Gael Cerciná Camana

Novo talento esportivo 
Aline de Almeida Rodrigues, 27 

anos, atleta natural de Nova Bassano, 
mora em Veranópolis e trabalha desde 
2014 como Laboratorista na empresa 
Micromazza.

Começou a treinar Muay Thai em 
2017, com o objetivo de perder peso. 
Com o tempo, passou a gostar do esporte 
e sentiu grande melhora na auto estima e 
qualidade de vida.

Atualmente treina todos os dia 
na academia CT Garra Team de 
Veranópolis e esse esporte já faz parte de 
sua vida.

No dia 11 de maio, disputou e 
venceu em Bento  Gonça lves  o  
Campeonato Gaúcho, na categoria de 
peso 57Kg máximo. 

Foi a primeira vez que disputou um 
Campeonato Estadual e, com essa 
vitória, garantiu uma vaga para disputar o 
Campeonato Brasileiro que este ano será 
em 30 de junho na cidade de Carlos 
Barbosa.

Seu sonho é disputar o Campeonato 
Mundial na Tailândia e sabe que, se 
chegar nessa fase, fatalmente precisará 
de algum patrocínio para cobrir despesas 
de viagem, estadia, alimentação, etc.. 

O esporte Muay Thai é pouco 
difundido e valorizado e seus adeptos 
normalmente têm que arcar com todas 
as despesas para participar nos eventos. 

Parabéns para a atleta Aline e votos 
de uma grande carreira nesse nobre 
esporte. 

Comitê de Comunicação:
Diógenes Barbosa Teles - Engenharia
Jailson de Lima Bezerra - Centrifugação
Josiane Frigo - Vendas Microfusão
Liviane Omizzollo - CQ Wenmazza
Marinez Zilli - Segurança
Rochele Minozzo - RH
Salete Tessaro - Vendas Válvulas

    

Criação e Diagramação: Rosielle Stocco - Marketing
Impressão: Gráfica Avanço
Tiragem: 300 exemplares
Fotos: Comitê de Comunicação

Expediente 

“O cliente não compra seu produto somente pelo 
preço, mas sim pelos benefícios que ele 
proporciona. Apresente e mostre os diferenciais do 
seu produto e seus serviços e o quanto seu produto 
realmente vale! Seja um profissional conhecedor.”

*Cláudio Tomanini

Eduardo Ransan (Dpto. Engenharia) 
concluiu o curso de Bacharel em 
Engenharia Mecânica pela UCS - 

Campus CARVI no dia 09 de março.
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