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C CURTAS

O Sistema FIRJAN, por meio do Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL), reuniu executivos de empresas como a 
MAN Latin America, FMC Technologies, Haga, B Braun, 
ThyssenKrupp, Andrade Gutierrez e GlaxoSmithKline 
para compartilhar os benefícios da adoção do sistema 
lean – filosofia de gestão inspirada no modelo de 
produção enxuta, difundido pela Toyota. O método, que 
elimina desperdícios e aumenta a competitividade das 
empresas, foi discutido durante o 2º Fórum Lean Rio, 
promovido pelo Lean Institut Brasil.

A Haga, de Nova Friburgo, iniciou o processo em 2008 
e conseguiu aumentar a produtividade e reduzir custo. 
“O método possibilitou que nossa empresa aumentasse 
o faturamento, somente com acertos e foco na gestão”, 
resume José Luiz Abicalil, presidente da empresa. 

Do setor de construção civil, a Andrade Gutierrez 
mostrou como o conceito lean construction ajudou 
a resolver problemas – de logística, clima adverso e 
escassez de mão de obra qualificada – na construção
da Arena da Amazônia, estádio construído em Manaus. 
Para Clorivaldo Bisinoto, CEO da empresa, o principal 
desafio é o alinhamento de toda a organização com a 

Discutir estratégias para promover a competitividade 
do setor naval. Esse foi o objetivo do 1º Seminário e 
Encontro de Negócios do Setor da Construção Naval 
e Offshore – Cenários, Perspectivas e Sessão de 
Negócios”, realizado em 18 de junho em Niterói. 

A abertura do evento foi feita por Luiz Césio Caetano, 
presidente da Representação FIRJAN/CIRJ no Leste 
Fluminense. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, 
disse que a questão da dragagem no porto da 
cidade é um dos principais gargalos: “É necessário 

um esforço de todas as empresas do setor junto 
ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para que a 
licença ambiental da dragagem cidade seja liberada”.

O evento foi promovido pela Representação FIRJAN/
CIRJ no Leste Fluminense, em parceria com a 
Secretaria da Indústria Naval e Petróleo e Gás de 
Niterói, Sebrae/RJ, Sindicato Nacional da Indústria de 
Construção Naval (Sinaval), Organização Nacional da 
Indústria do Petróleo (Onip) e a Associação Conselho 
Empresarial Naval-Offshore (Asscenon).

LESTE FLUMINENSE SEDIA SEMINÁRIO SOBRE INDÚSTRIA NAVAL

EMPRESAS APRESENTAM CASES NO 2º FÓRUM LEAN RIO 

Abicalil, presidente da Haga, em palestra no 2º Fórum Lean Rio
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O Sistema FIRJAN participou de audiência pública 
na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural, e 
Biocombustíveis (ANP). Na ocasião, foi discutido o 
processo de regulamentação do acesso aos gasodutos 
de transporte de gás natural. A contribuição da 
Federação ao processo de regulamentação referiu-
se, principalmente, ao aumento da transparência dos 
mecanismos que possibilitarão aos consumidores 
industriais se beneficiarem do livre acesso ao gasoduto de 

transporte. “Essa regulamentação foi muito esperada pelo 
consumidor industrial de gás natural, e sua realização 
pode ser considerada um avanço para o mercado”, avalia 
Tatiana Lauria, especialista da Gerência de Ambiente de 
Negócios e Infraestrutura. O próximo passo a ser dado 
pela ANP é revisar a minuta da regulamentação com 
base nas contribuições feitas pela sociedade e, a partir de 
então, publicá-la. A audiência pública na ANP aconteceu 
em 22 de junho.

FIRJAN PARTICIPA DE AUDIÊNCIA SOBRE GASODUTOS NA ANP

cultura lean: “O nosso sonho é ter um impacto de 20 a 
30% de melhoria de produtividade em 10 anos”.

Participaram da abertura do evento Ricardo Maia, diretor 
executivo de Relação com Associados da Federação, 
Alberto Besser, superintendente do IEL, e José Roberto 
Ferro, presidente do Lean Institut Brasil. O Fórum foi 
realizado no dia 24 de junho.


