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Durante um bom tempo 
atuamos exclusivamente com o 
setor privado executando obras 
de alta complexidade para vários 
segmentos de mercado, como 
hospitalar, logística, datacenters, 
papel e celulose, laboratórios, en-
tre outros. Porém, o processo que 
atravessamos com a pandemia 
no ano de 2020, fez com que bus-
cássemos ampliar nossa estraté-

gia de diversificação, através de novas oportunidades de negócios. 

Novos tempos, novos negócios, 
novas oportunidades

E n g e n h a r i a  &  I n o v a ç ã o

Cláudio Afonso e Estevam França

A Construtora Aterpa comemora 70 anos de 
existência em 2021. Sob o mesmo controle acio-
nário desde a sua fundação, é uma das mais 
longevas empresas no Brasil!nesse segmento.

Empresa líder do Grupo Aterpa, um conglo-
merado empresarial constituído por constru-
toras, mineradoras e siderúrgicas, a Constru-
tora Aterpa atua no mercado de infraestrura, 
através de obras de construção pesadas e con-
cessões de serviços públicos.

Inicialmente! criada! como uma empresa de construção de obras 
rodoviárias, a Aterpa expandiu seu leque de atuação ao longo dos 
anos e hoje se destaca!por sua expertise em!obras rodoviárias, fer-
roviárias, aeroportuárias, portuárias, barragens e movimentações de 
grandes!volumes, bem como operações de minas. Isso sem citar!seu 
reconhecido diferencial!técnico em obras de arte especiais, obras sub-
terrâneas e obras de saneamento, sempre através dela ou de suas 
coligadas JDantas e SAM, empresas que completam o braço de!enge-
nharia!do Grupo Aterpa.

Com forte atuação histórica no mercado público, a Aterpa, através 
de um planejamento estratégico empresarial, há cerca de 5 anos, de-
cidiu por!atuar 100% focada no mercado!privado. Fruto da disciplina 
característica de seu time, tal planejamento foi posto em prática à 
risca e hoje as receitas do grupo são provenientes em sua totalidade 
de clientes privados.

Tendo atuado em todo o território brasileiro e no exterior, a Aterpa 
tem em seu rol de clientes grandes empresas como Vale, Nexa Re-
sources, Hydro, Arteris, Samarco, Statkraft e Mineração Morro do Ipê 
(Trafigura e Mubadala) e possui elevadíssimos processos de gover-
nança, compliance e excelência operacional, implementados através 
de seu Sistema de Gestão Integrada. Isso propiciou! a conquista! da 
atual marca de mais de 15 milhões de hora/homem sem acidentes 
com afastamento. Uma marca e uma característica reconhecida e va-
lorizada por seus clientes.

Com um crescimento de receitas previsto em mais de 300% em 
relação ao exercício anterior, a Construtora Aterpa contribuirá signifi-
cativamente com o faturamento global do grupo, estimado!para 2021 
em R$ 1,5 bilhão.

Seja investindo na renovação de sua!frota de equipamentos pesa-
dos, seja implantando recentemente o programa de desenvolvimento 
e retenção de talentos, a Aterpa vive um dos melhores momentos de 
sua história, justamente quando completa 70 anos de vida.

Pronta para!continuar evoluindo ao longo dos próximos!70 anos, 
a Construtora Aterpa é hoje uma empresa jovem, dinâmica!e apta a 
encarar os desafios do mercado.

*Francisco Salazar, presidente do conselho do Grupo Aterpa

70 anos de pura engenharia Após a análise de múltiplos cenários que viabilizassem e su-
portassem um crescimento sustentável, fruto de iniciativas de 
inteligência de mercado, criamos a AF FIT, uma unidade de ne-
gócios que nasceu com a expertise da Afonso França Engenharia 
para atender obras rápidas para clientes que precisam de solu-
ções imediatas.

Mas nossa expansão não parou aí. Assim como ampliamos 
nossa atuação em construção civil com a AF FIT, também o fize-
mos para o segmento de engenharia ambiental e sanitária. Para 
isso, a Afonso França Engenharia uniu forças com a Sharewater, 
com quem criou a AFSW Saneamento, unidade de negócios que 
projeta, executa e opera estações de tratamento de água, esgoto 
e efluentes e sistemas de infraestrutura urbana e saneamento, 
atuando de forma abrangente pela conservação e o uso racional 
da água.

Nessas iniciativas, apoiamo-nos em três pilares: diversifica-
ção, parcerias estratégicas e inteligência de mercado, o que pos-
sibilita novas perspectivas aos profissionais da Afonso França, 
agrega valor ao cliente e atrai novos negócios, criando diferenciais 
e ampliando o atendimento de outros públicos.

*Cláudio Afonso e Estevam França, 
diretores gerais da Afonso França Engenharia

Com mais de 1000 colaboradores, o Grupo 
AIZ desenvolve, há quatro anos, equipamentos 
que vão desde manipuladores, guindastes, má-
quinas anfíbias, implementos rodoviários, agrí-
colas, peças, customização de máquinas, além 
de fazer locação para diversos segmentos. Ago-
ra, a empresa tem se destacado por ser pioneira 
na operação remota não tripulada, novidade no 
mercado brasileiro.!

O sistema de máquinas remotamente 
controladas teve início no setor de mineração, em Minas Gerais. Após 
ótimos resultados, isso permitiu transferir a tecnologia para outros 
segmentos, tais como florestal, agrícola, infraestrutura (escavação de 
túneis), portuária etc.!

Sempre se está buscando novas soluções que atendam os clien-
tes e suas necessidades e em conjunto com os estes. O objetivo é criar 
alternativas inovadoras. !

Atendendo este princípio, destaca-se operação em Minas Gerais 
onde na mesma planta tem-se em atividade: trator de esteira, track 
dumper, escavadeiras 20 e 36 tons, caminhões caçamba 8x4, sendo 
que todos são operados remotamente.!

Outra atividade importante dentro do grupo, supervisiona-
da por Juarez Santos, é a fabricação de implementos rodoviários 
com destaque para as caçambas basculantes, dollys, graneleiros, 
dentre outros,

Finalmente, o Grupo tem uma operação inovadora no que diz res-
peito à venda de caminhões já com implementos. Compra-se o cami-
nhão, fabrica-se o implemento e coloca-se à disposição dos clientes 
um produto pronto para trabalhar.!

Olhar para o futuro com otimismo e inovação tecnologia é o meio 
de entender e atender as necessidades de cada cliente, não oferecen-
do apenas mais um produto – tornou-se fundamental participar do 
desenvolvimento do futuro.!

O Grupo terá, ao final de 2021, realizado investimentos superiores 
a R$ 70 milhões na construção de uma nova fábrica de implementos, 
e tem-se ainda uma programação de investimentos superiores a R$ 
400 milhões nos próximos cinco anos para o desenvolvimento de má-
quinas e caminhões pesados elétricos e remotamente controlados, 
afirma Ivan Zakidalski.

Atender a necessidade do cliente 
para participar do futuro

Juarez Santos
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Em um contexto em que a grande competência para as corpo-
rações é a capacidade de se adaptar, a Timenow está cada vez mais 
conectada à nova economia, que reflete a dinâmica de um mundo de 
transformações contínuas e de mudanças cada vez mais rápidas. 

É o que a empresa quer para o presente e para o futuro: adaptação 
sempre, para gerar valor a cada cliente e, porque não, transformar o 
mundo em um lugar melhor.

A Timenow acredita que para ser ainda mais relevante, global e 
digital, precisa ter as pessoas, a inovação e a tecnologia como ele-
mentos fundamentais, sempre com foco na transformação digital. 
Isso é muito mais do que comprar computadores e softwares, é de 
fato se preparar para que toda a operação seja possível de forma digi-
tal, de maneira remota, de qualquer lugar do mundo.

Um futuro híbrido e conectado, que passa pelo Futurenow, um 
espaço de conexão.

A Timenow é uma das maiores empresas de engenharia consul-
tiva do Brasil e de atuação no exterior, com foco em portfólio de pro-
jetos, paradas de plantas industriais e implantação de megaprojetos. 
Em 25 anos de mercado, acumula mais de 5 mil projetos gerenciados 
e R$ 35 bilhões em investimentos administrados. E não para de ino-
var e de crescer.

Um futuro relevante, digital e global
Nos últimos anos, desenvolveu nossa metodologia para validar 

soluções inovadoras que possam gerar mais valor à atividade e aos 
clientes. Uma delas foi Shutdown Intelligence, uma solução completa 
para a gestão de paradas industriais, unindo consultoria, serviços e 
tecnologia. Com entregas personalizadas de acordo com a necessida-
de do cliente, é responsável por reunir todas as informações, desde a 
fase de planejamento até o pós-parada. 

Ela funciona como ponto central de disponibilização de informações 
online dos projetos, aumentando a confiabilidade da informação e otimi-
zando contatos. O Shutdown Intelligence esteve presente no gerencia-
mento de paradas de clientes, como Vale, Suzano, Klabin, entre outros.

O olhar para o futuro também foi o responsável pela criação do 
Advysor, uma solução para a gestão de projetos imobiliários, unindo 
consultoria, serviços e tecnologia. Tem como objetivo reduzir os riscos 
do investidor e incorporadoras, levando mais previsibilidade para a 
execução de suas obras.

Buscando acelerar as iniciativas de digitalização dos processos, fo-
ram lançados novos módulos para o Time Connect, plataforma proprie-
tária, que digitaliza em tempo real as atividades em campo de obra. 

A solução vem para trazer praticidade e assertividade para a to-
mada de decisão, sem abrir mão da segurança. Através do aplicati-
vo, é possível acessar informações pelo celular ou tablet, a qualquer 
momento e lugar - eliminando, assim, a necessidade de relatório em 
papel, com as informações digitalizadas e na nuvem, com certificado 
de segurança de dados. Após seu lançamento, ainda houve a acele-
ração do Time Connect, incluindo novas funcionalidades à solução - o 
módulo de paradas industriais e comissionamento.

O novo módulo de Gestão de Parada integra os processos de cam-
po com o planejamento  e gestão estratégica da parada de maneira 
dinâmica. O app permite atualizar o projeto de forma segura, para o 
acompanhamento do projeto, gerando uma diminuição dos erros de 
processo através da padronização e maior eficiência na gestão. 

Enquanto isso, o módulo de comissionamento permite digitalizar 
o processo de comissionamento, garantindo que o especialista possa 
realizar o checklist de itens comissionados de maneira padronizada 
direta do campo. 

Para além da tecnologia, a Timenow acredita em um futuro cons-
truído por pessoas conectadas, para que se possa imaginar um mun-
do possível e engenhá-lo. 

O Grupo AIZ está em São José 
dos Pinhais, Região Metropolitana 
de Curitiba. Atua na indústria e 
comércio de implementos rodo-
viários, tais como semirreboques 
rodocaçambas, bitrens, granelei-
ros, pranchas, siders, cavaqueiras, 
florestais, refrigerados, máquinas 
da linha amarela, equipamentos 
remotamente controlados, cus-
tomização de caminhões e má-
quinas, caçambas basculantes, 
comboios, guindastes (munques), 
betoneiras, entre outros. !

Com compromisso de dar so-
luções aos clientes, prepara seus 
implementos de forma antecipada 
visando reduzir o prazo de entre-
ga. Além disso, customiza os equipamentos para melhor aplicação, 
obtendo o máximo de produtividade para o cliente.!

Dentro deste portfólio, uma das empresas do Grupo AIZ, a MEGA 
Pesados comercializa caminhões zero km, implementados com ca-
çambas, guindastes, betoneiras, comboios, baús refrigerados, todos 
produzidos pela indústria do conglomerado com a Marca AIZI. !

Customização de equipamentos melhora desempenho
O cliente pode contar com 

pronta entrega em diversos mo-
delos de caminhões já equipados, 
em versões 4x2, 4x4, 6x4, 8x4, in-
clusive de cavalos mecânicos 6x4 
engatado com semirreboque rodo-
trem basculante AIZI. !

Isso otimiza a compra dos 
clientes, acelerando o prazo de en-
trega e o começo dos trabalhos em 
campo, para maior produtividade e 
início do faturamento o mais bre-
ve possível. Esse diferencial chega 
a antecipar em 90 dias a entrega 
de um caminhão implementado 
pronto para o trabalho.!

São três meses a mais de fa-
turamento para a empresa em 

relação à compra com outros fornecedores que entregarão somente 
o caminhão ou somente o implemento, que ainda precisará ser pro-
duzido. No Grupo AIZ a solução é completa. !

A aceleração do prazo de entrega, customização e entrega do pro-
duto pronto, inclusive sobre o chassi do caminhão, são diferenciais 
que trazem produtividade e retorno rápido aos seus clientes. 

T e c n o l o g i a
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REMOTAMENTE 
CONTROLADO 

Para total segurança do operador.

• Configurado para atender 1.200m de alcance com 
   possibilidade de retransmissão de sinal;

Tecnologia embarcada:

• Equipado com câmeras e sensores de segurança;
• Reforço de iluminação para operações noturnas;

• Equipamentos novos;
• Informações em tempo real da operação;
• Disponibilidade de hora e pronta resposta;

Benefícios:

• Maior tempo de trabalho sem voltar à base;
• Troca de operador sem precisar desligar a máquina;

Produtividade:

• Redução em até 83% de custo com mobilização;
Econômia:

• Com a tendência na operação modernizada o Grupo 
   AIZ zela pela segurança do operador, tirando-o da 
   máquina e controlando dentro de um escritório, van, 
   shelter e até mesmo de casa em home office. 

Segurança:

� MANIPULADORES  • GUINDASTES  • DESCOMISSIONAMENTO
• MÁQUINAS PESADAS • CUSTOMIZAÇÃO  • PEÇAS  • RENTAL  
• IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS  • EIXOS  

� MANIPULADORES  •••• GUINDASTES  •••• DESCOMISSIONAMENTO
•••• MÁQUINAS PESADAS •••• CUSTOMIZAÇÃO  •••• PEÇAS  •••• RENTAL  
•••• IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS  •••• EIXOS  

QUALQUER EMPREITA COM 
EQUIPAMENTOS NÃO 
TRIPULADOS!

QUALQUER EMPREITA COM 
EQUIPAMENTOS NÃO 
TRIPULADOS!

www.grupoaiz.com.brwww.grupoaiz.com.br

Julho/Agosto
2021

Acesse nosso
site e baixe 

nossa revista
pelo QR code

Veja o video
deste produto
pelo QR code

CAMINHÃO VW
NÃO TRIPULADO
DISPONÍVEL PARA
LOCAÇÃO IMEDIATA!

CAÇAMBA DE MINÉRIO 
VW 41.460 - 8x4
CAÇAMBA DE MINÉRIO 
VW 41.460 - 8x4

0800 007 26900800 007 2690
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JÁ DISPONÍVEL
PARA LOCAÇÃO!
JÁ DISPONÍVEL
PARA LOCAÇÃO!

LANÇAMENTOLANÇAMENTO

• Minerador;
• Autônomo e Sem cabine;
• 100% brasileiro;
• Rádio controlado;
• 41t de capacidade de carga;
• Pneus para mineração 1200;
• Caçamba de 20m! duplo cilindro;
• Equip. Robusto para trabalhos pesados;
• Altura operacional facilita o 
   carregamento com pá carregadeira.

Caminhão VW 41.460 - 8x4

Veja o video
deste produto
pelo QR code

www.grupoaiz.com.br

REMOTAMENTE
CONTROLADO!
REMOTAMENTE
CONTROLADO!
ALCANCE
mínimo de transmissão
1.200m extensível.

ALCANCE
mínimo de transmissão
1.200m extensível.
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TEMOS GAMA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS, CONSTRUÇÃO, FLORESTAL E 
MINERAÇÃO PRONTA PARA LOCAÇÃO.

Operação em túnel
assista pelo
QR code

Operação em túnel.



www.grupoaiz.com.brwww.grupoaiz.com.br

TEMOS GAMA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS, CONSTRUÇÃO, FLORESTAL E 
MINERAÇÃO PRONTA PARA LOCAÇÃO.

Operação em túnel
assista pelo
QR code

Operação em túnel.


	_GoBack
	_GoBack

