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omo um gerador de inovação e líder de mercado 
em muitos segmentos da construção de estradas, 
assim como uma referência e um parceiro confi-
ável na extração e processamento de minerais, 

temos desenvolvido tecnologias e produtos ecologicamente 
corretos há décadas. 

Os processos inovadores do Wirtgen Group, tais como a recicla-
gem a frio ou o processamento de resíduos de construção. con-
tribuem ativamente para a conservação de recursos valiosos e 
para a redução de emissões nocivas ao clima. O desenvolvimen-
to mecânico de soluções compatíveis com o meio-ambiente para 
Tecnologias Rodoviárias e de Mineração é parte de nossa estra-
tégia corporativa voltada para o sucesso de longo prazo. 

Para nós, a sustentabilidade não é um assunto da moda, mas 
algo firmemente ancorado em nossos princípios empresariais. 
A longo prazo, essa política comercial fará uma contribuição 
importante para a mobilidade e a extração de minerais e mate-
riais de construção em harmonia com a natureza. O uso de 
produtos das empresas do Wirtgen Group é não apenas sinô-
nimo de sustentabilidade, mas também sempre significa máxi-
ma economia e qualidade. 

Estamos certos de que o futuro pertence às empresas que atu-
arem de forma sustentável e responsável. Nas fábricas matrizes 
do Wirtgen Group na Alemanha, bem como em nossas unida-
des de produção no mundo todo, instalações e processos de 
produção inteligentes poupam recursos valiosos dia após dia, 
além de assegurarem que o solo, a água e o ar permaneçam 
limpos e livres de poluição. Ao otimizarmos de forma consis-
tente nossa logística global, reduzimos o fluxo de mercadorias 
e o transporte. Continuaremos a promover ativamente nosso 
engajamento com a proteção ambiental em nossos processos 
de produção.

Com nossas máquinas e tecnologias, os clientes cujo pensa-
mento voltado para o meio-ambiente é um de seus objetivos 
corporativos centrais, já podem realizar seus projetos de forma 
ecologicamente e economicamente correta, e de acordo com 
os mais altos padrões de qualidade.

Cordialmente,

Caros colaboradores, 
prezados parceiros, clientes e amigos,

C

«O futuro pertence 
às empresas  
que atuam de  
forma sustentável 
e responsável.»

Domenic G. Ruccolo
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DEFININDO  
O RITMO  
PARA AS MAIS ALTAS  
DEMANDAS
A sustentabilidade está firmemente ancorada 
nas princípios empresariais do Wirtgen Group.  
Os processos e produtos inovadores deixam 
isso claro inúmeras vezes – para benefícios dos 
clientes.

Reduzir emissões de CO2

Reduzir o consumo de combustível

Reduzir o consumo de água

Diminuir o ruído

Evitar o desperdício

Expandir a reciclagem

Minimizar as emissões de vibração

Reduzir o consumo de energia
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Elementos
ecológicos

PRODUÇÃO ECONOMICAMENTE CORRETA

As fábricas matrizes do Wirtgen Group estão entre 
as fábricas mais modernas de máquinas para 
construção de estradas no mundo. Unidades e 
processos de produção inteligentes garantem uma 
operação eficiente e econômica em termos de 
utilização de recursos.

90  
POR CENTO 
foi a redução de 

emissões alcançada 

pela Vögele ao subs-

tituir o revestimento 

com base líquida 

por revestimento 

em pó sem uso de 

solventes. 
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Kleemann: Barreiras acústicas na zona 

de teste reduzem o nível de ruído no 

resto do pavilhão em 15 decibéis.

s fábricas matrizes na Alemanha e as 
unidades de produção no Brasil, Índia 
e China não são simplesmente os 
pontos de origem de tecnologias de 

construção de estradas líderes do mercado, mas 
também preservam recursos valiosos todos os dias 
e asseguram que o solo, a água e o ar sejam manti-
dos livres de poluentes. «Utilizamos o calor de 
 escape para aquecer os pavilhões de produção e os 
escritórios. Dessa forma, podemos reduzir significa-
tivamente o uso de fontes externas de energia», ex-
plica Waldemar Bukal, Departamento «gestão da 
fábrica». Nos pavilhões, os portões de alta velocidade 
com curtos tempos de abertura também economi-
zam energia de aquecimento. «Se necessário, as 
cortinas de ar das portas evitam a troca de calor, 
protegendo não só os colaboradores das correntes 
de ar, mas economizando também custos com aque-
cimento e, assim, CO2», completa Rolf Fetzer, geren-
te de planejamento de trabalho. 

As amplas clarabóias nos pavilhões de pro-
dução oferecem espaços com bastante luz e sem 
causar reflexo excessivo. Infelizmente, em dias chu-

vosos e mais escuros, essa fonte de luz natural não é 
suficiente para garantir a iluminação ideal das unida-
des de produção e, menos ainda, durante a noite. 
Por essa razão, é necessária a complementação com 
luz artificial. Faz sentido e é mais eficiente dosar seu 
uso com base nas condições externas. O Wirtgen 
Group consegue fazer isso com a ajuda de conceitos 
de iluminação e sistemas de controle modernos. 
Mesmo nos edifícios administrativos, por exemplo, 
lâmpadas são usadas nos corredores, nas salas de 
copiadora ou de armazenamento apenas quando 
alguém entra. A luz é automaticamente desligada 
quando não está sendo usada.

Ar e Água
Sistemas de aquecimento e ventilação de última 
geração garantem a temperatura ambiente ideal. 
Poderosos sistemas de extração asseguram que o 
ar esteja sempre limpo. Conversores de frequência 
e válvulas de economia de energia garantem que os 
sistemas de extração só funcionam de fato quando 
ocorre trabalho de solda. «O sistema é ativado ime-
diatamente após o trabalho ser iniciado e é desati-

vado assim que o processo de solda é concluído», 
explica Waldemar Bukal. Quanto mais pontos de 
extração estiverem em operação, mais ar fresco – 
pré-aquecido durante o inverno alemão – é condu-
zido para dentro dos espaços.

Circuitos de água fechados reduzem a neces-
sidade de água doce, e sistemas de cisão com baixa 
emissão removem os corpos estranhos da água e a 
devolvem limpa aos pavilhões. A água residual que 
não puder ser tratada é descartada de forma compa-
tível com o meio-ambiente. Reservatórios de retenção 
evitam que águas adjacentes sejam postas em risco.

Pó no lugar de verniz
«Ao fazermos a mudança de envernizamento a base 
de líquido para revestimento em pó, conseguimos 
reduzir nossas emissões em cerca de 90 por cento. 
Além disso, o pré-tratamento químico-líquido foi elimi-
nado. A limpeza dos componentes é feita com máqui-
nas de jateamento potentes antes do revestimento», 
explica Salvatore De Marco do departamento de tec-
nologias de superfícies da Vögele, em Ludwigshafen.

«Em regra, usamos o GTA (sistema de componentes 
grandes) e seu sistema de suspensão dupla com pe-
ças de até 20 t, com dimensões de 3 m x 3 m x 9 m», 
explica Jürgen Hesseler, gerente de tecnologia de 
superfícies da Wirtgen, em Windhagen. «O uso com 
peças especiais de até 30 t também é possível. Sobre-
tudo, o revestimento em pó e a qualidade melhorada 
da superfície resultante convenceu nossos clientes», 
declara Hesseler.  No começo, para componentes 
grandes, o pó era aplicado em dois turnos na fábrica 
de Windhagen, o que também envolvia duas passa-
gens pelo forno de secagem – um processo dispen-
dioso em termos de tempo e custos, além de ser lo-
gisticamente complexo. Em cooperação com um 
fabricante de tintas e vernizes, desenvolvemos em 
Windhagen um processo que utiliza apenas pó e que 
não exige cura intermediária, necessitando apenas de 
um processo de secagem. Isso não só otimiza os pro-
cessos e reduz custos, como também tem um efeito 
positivo no meio-ambiente. Ao pulverizar duas vezes 
e secar apenas uma, o tempo de permanência nas 
fornalhas também é reduzido – e, com isso, há eco-

A

Processos de produção com baixa emissão de 

CO2: A Wirtgen reduz os transportes de forne-

cimento em muitas vezes na fábrica de Windhagen ao 

produzir seus principais componentes internamente.

70  
TONELADAS 
de CO2 é a quanti-

dade que a Hamm 

deixa de emitir na 

atmosfera ao utilizar 

energia geotérmica.
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nomia de energia de gás e óleo. E por consequência, 
foi alcançado um aumento de 20% na produção. 

Energia geotérmica e emissões de ruído
Abaixo do estacionamento para colaboradores da 
Hamm AG, o uso de tecnologias ambientais de pon-
ta garante o clima perfeito no prédio administrativo. 
Porque lá, o aquecimento é feito sem gás ou óleo. Em 
vez disso, a Hamm utiliza a diferença de temperatura 
entre a superfície e as camadas mais profundas: 48 
sondas geotérmicas são submergidas a 140 m dentro 
do solo. Um líquido especial, que circula no sistema, 
é aquecida na parte mais profunda. Enquanto isso, 
no sistema central de aquecimento, bombas de calor 
e permutadores térmicos tornam esse calor utilizável 
para fins de aquecimento de espaços internos. Isso 
significa que a Hamm gera cerca de 600.000 kWh de 
energia de aquecimento por ano, a partir de energias 
renováveis, isso equivale a cerca de 60.000 litros de 
petróleo que são economizados.

Esse processo também pode ser invertido: No 
verão, o sistema resfria o ar ambiente e cobre, assim, 
cerca de 200.000 kWh de energia de resfriamento 

necessária por ano. Com isso, as emissões de CO são 
reduzidas em até 70% se comparadas com máquinas 
de refrigeração por compressão convencionais.

As emissões de ruído também podem ser re-
duzidas, como um exemplo da fábrica da Kleemann 
deixa bem claro: A fabricante de britadeiras e peneiras 
de Baden-Württemberg cercou a zona de teste no fim 
da linha 3 com barreiras de som. As outras linhas de 
série também receberam essa produção. «Se as má-
quinas forem inspecionadas lá por até dois dias, po-
demos reduzir o nível de ruído para o resto do pavi-
lhão de montagem em 15 decibéis», diz Markus Huber, 
responsável pelo trabalho de montagem do projeto 
de expansão. Isso significa uma redução de volume 
perceptível de 60 por cento. Fetzer: «Obviamente, isso 
significa um alívio real para nossa equipe de monta-
gem, além de uma melhor situação de trabalho que 
também apoia nossos altos padrões de qualidade.»

O futuro é azul-turquesa
Atualmente, a maior e mais moderna fábrica de usi-
nas de asfalto está sendo construída em Wittlich-
Wengeroth, uma fábrica de ÚLTIMA GERAÇÃO. Com 

130 milhões de euros, esse é também o maior inves-
timento único da história do Wirtgen Group. Os co-
laboradores na Benninghoven estão ansiosos pela 
mudança que acontecerá em breve.

«Temos um certo nível de experiência com 
fabricação de maquinário de construção», explica Dr. 
Günter Hähn, vice-presidente sênior de operações do 
Wirtgen Group. Afinal, a fábrica da Benninghoven é a 
oitava fábrica do grupo de empresas. Além das cinco 
fábricas matrizes na Alemanha, que foram todas pla-
nejadas do zero, com exceção da Wirtgen, o Wirtgen 
Group também opera fábricas no Brasil, China e Índia. 

«Naturalmente, utilizamos nosso know-how 
interno para projetar as linhas e processos de pro-
dução na Benninghoven para as quantidades plane-
jadas. O crescimento futuro é sempre levado em 
consideração. Porém, é de igual importância criar-
mos empregos e um ambiente de trabalho para 
nossos colaboradores, em que eles se sintam con-
fortáveis e a qualidade de nível superior possa ser 
desenvolvida.» Obviamente, o Wirtgen Group tenta 
implementar tudo isso em harmonia com a natureza 
e com a maior conservação de recursos possível, 
especialmente nas operações constantes. «Em mui-
tos casos, nosso compromisso vai além do que é 
exigido por lei», declara Dr Hähn.

Estações de trabalho ergonômicas: Na fábrica de montagem de mesas da 

Vögele, as mesas de trabalho possuem altura ajustável e o chão especial de 

madeira alivia as pernas dos colaboradores quando trabalham de pé. 

A maior e mais moderna fábrica de 

usinas de asfalto está sendo construída 

pela Benninghoven.

Tecnologia ambiental de última geração: Energia geotérmica é usada 

pela Hamm para refrigerar e aquecer o prédio administrativo. 48 sondas 

estão instaladas sob o estacionamento para colaboradores.
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GERENCIAMENTO DE FORNECEDORES

Quando se trata da fabricação de seus próprios produtos, o Wirtgen Group 
conta com um alto nível de integração vertical. Além da qualidade, o grupo de 
empresas também dá muita importância à conformidade com os valores e 
padrões definidos de seus fornecedores.

ais de 150.000 peças individuais são 
processadas na pré-fabricação só na 
fábrica matriz em Windhagen. Isso re-
sulta em impressionantes 11.000 va-

riantes e componentes especiais. O Wirtgen Group dá 
muita importância em realizar a maior fabricação in-
terna possível e, dessa forma, permanece tão inde-
pendente quanto possível em áreas de produção 
sensíveis. Por isso, não ocorre nenhuma parada oca-
sionada pela falta de peças no processo de produção, 
nem mesmo em períodos de possíveis restrições de 
abastecimento. O alto nível de fabricação interna tam-
bém garante uma alta qualidade consistente e uma 
minimização do fluxo de mercadorias. Em suas pró-
prias competências centrais, tais como tambores fre-
sadores, estruturas de correia ou conceitos de softwa-
re e controle, a empresa deliberadamente evita fazer 
quaisquer aquisições. 

Ao trabalhar com fornecedores, o Wirtgen 
Group dá muita importância à conformidade com 
seus próprios valores e padrões, bem como à quali-
dade das peças fornecidas. «É por isso que nós tra-
balhamos apenas com parceiros que demostram ser 
os melhores a longa prazo e cumprem com nossas 
exigências», diz Michael Bous, gerente de compras 
na Wirtgen GmbH. 

O Wirtgen Group conta com parceiros cola-
boradores que estão preparados para crescer com 
o grupo empresarial: «Acima de tudo, é importante 
que tenhamos uma sólida base de fornecedores que 
estejam alinhados com a nossa estratégia de cresci-
mento», acrescenta Michael Bous. 

Importante: Integridade
A fim de podermos verificar e classificar nossos forne-
cedores, eles são comparados e avaliados comercial, 
qualitativa e logisticamente uma vez a cada trimestre. 
Além da qualidade da entrega, os preços ofertados, 
os contratos e serviço de atendimento ao cliente, a 
integridade também desempenha um papel impor-
tante. «Questões cruciais, tais como direitos humanos 
e trabalhistas, saúde e segurança, meio-ambiente e 
ética, são regulamentos em nossos Código de Con-
duta para Fornecedores, que é obrigatório para nos-
sos parceiros colaboradores», continua Michael Bous.

Michael Bous está convencido de que a fusão 
com a John Deere abrirá oportunidades de compra 
completamente novas e que beneficiarão muitos 
nossos clientes: «As novas sinergias não só oferecem 
uma oportunidade para otimizar ainda mais a quali-
dade, mas também podem ser usadas para mitigar 
aumentos de custos – por exemplo, com matérias-
-primas – para nossos clientes. Estou certo de que 
tanto a John Deere quanto o Wirtgen Group se be-
neficiarão dessa cooperação».

 M

Elevadores verticais são usados nas fábricas do Wirtgen 

Group para o armazenamento e comissionamento de 

peças menores de acordo com o princípio «mercadorias 

para as pessoas em vez de pessoas para as mercadorias».

A qualidade das peças de forne-

cedores é sempre avaliada: Isso 

envolve não somente o departa-

mento de compras e aquisições, 

mas também produção, assistên-

cia e controle de qualidade.

Para garantir que as peças fornecidas cheguem cor-

retamente no processo de produção, todas as peças 

são gerenciadas por SAP e selecionadas nos centros 

logísticos relacionados à produção.

Parcerias de
confiança
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Power Hybrid
ROLO TANDEM HD+ 90i PH DA HAMM

O Rolo Tandem HD+ 90i PH é inovador de forma sustentável. Em comparação 
com máquinas semelhantes, ela economiza significativamente combustível com 
a mesma potência de compactação e, consequentemente, emite menos CO2.  
Ele também é mais silencioso. Uma solução ecologicamente correta da Hamm.

eículos híbridos combinam tecnolo-
gias diferentes em um único sistema. 
Em automóveis híbridos modernos, 
por exemplo, normalmente há um 

motor de combustão interna e um motor de acio-
namento elétrico. Testes correspondentes com ci-
lindros assistidos eletricamente não foram convin-
centes no passado. Por isso, o berço de inovações 
da Hamm abriu novos caminhos ao combinar um 
motor de combustão interna com um sistema hi-
dráulico. O resultado é o motor Power Hybrid (po-
tência híbrida) que atualmente está sendo produ-
zido em série no HD+ 90i PH de 9 toneladas, o 
primeiro rolo híbrido adequado para produção em 
série no mundo.

Motor híbrido: Potência total apesar de 
ser um motor menor
O conceito Power Hybrid se utiliza do fato de que 
a carga máxima é regularmente recuperada duran-
te a compactação, mas somente por um breve pe-
ríodo. Situações típicas para isso são, por exemplo, 
a inicialização ou ativação de vibração ou oscilação. 
Todas as outras tarefas de compactação – tais como 
a condução ou a compactação contínua com osci-
lação ou vibração – exigem menos potência. Um 
gerador com motor a diesel 20–30% menor seria 
suficiente para tal.

Mas os picos de carga também precisam ser 
processados. Essa tarefa é realizada pelo acumula-
dor hidráulico. O sistema hidráulico funciona de 
forma semelhante como uma unidade de acumula-
ção por bombagem: Assim que o motor de com-
bustão não estiver funcionando em sua capacidade 
total, uma bomba começa a encher um acumulador 
hidráulico. Se o rolo precisar de mais energia do 
que o gerador diesel conseguir fornecer, o sistema 
hidráulico funciona como um gerador adicional e 
oferece até 20kW por um curto período. O ciclo, 
então, se inicia novamente com o reenchimento dos 
tanques de armazenamento. O princípio funciona 
perfeitamente porque a potência máxima normal-
mente só é requerida por alguns segundos. Depois 
disso, há tempo suficiente para reabastecer os tan-
ques de armazenamento. Graças a essa tecnologia, 
o rolo Power Hybrid da Hamm, com uma unidade 
diesel menor e significativamente mais econômica, 
consegue atingir o alto desempenho de compac-
tação do rolo de 9 toneladas. 

Com o HD+ 90i PH, dois componentes adi-
cionadas oferecem ainda mais economia de ener-
gia: um acionamento de ventilador com eficiência 
automatizada e um sistema Start/Stop muito eficaz. 
De um modo geral, o HD+ 90i precisa de um motor 
com uma saída de 55,4 kW para realizar a compac-
tação com a mesma funcionalidade isso é apenas 
30kW ou 35% a menos que o modelo da mesma 
família com o motor «clássico». 

V

20  
POR CENTO 
menos combustível  

com desempenho 

de compactação de 

100%

- 20% - 20%
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os suecos com tamanha consciência ecológica 
apreciam ainda mais o conceito Power Hybrid.

Testado e comprovado na estrada
No sul da Europa, na autoestrada A 93 da Bavária, 
o HD+ PH VO-S recebeu a tarefa de compactar a 
camada de ligação e a camada de revestimento em 
um longo trecho de 4 km. A equipe da contratante 
STRABAG não registrou nenhuma diferença no de-
sempenho e na qualidade de compactação em 
comparação com rolos de 9 toneladas com motores 
«convencionais». Stefan Eigenstetter, gerente de 
equipamentos grandes e especiais da obra, decla-
ra: «Nossos operadores elogiaram o conceito ope-
racional Easy Drive intuitivo e os excelentes resulta-
dos de compactação atingidos com o rolo Power 
Hybrid. A operação mais silenciosa também foi 
notável e muito agradável».

O rolo também produziu resultados extrema-
mente positivos no sudoeste da França. A construto-
ra francesa Eiffage utilizou o HD+ 90I PH durante 
várias semanas. O espectro de aplicação variou des-
de projetos urbanos até a reabilitação de estradas 

Proteger o meio-ambiente – e aumentar 
os benefícios dos clientes
Dr. Stefan Klumpp, Diretor de Tecnologia da Hamm, 
lista vários aspectos do novo sistema de acionamen-
to sustentável: «Por sermos uma empresa movida a 
tecnologia, estamos sempre procurando por solu-
ções tecnológicas para reduzir ainda mais as emis-
sões. Entretanto, tais soluções devem ser fáceis de 
usar e econômicas ao mesmo tempo. O motor Power 
Hybrid tende a todas essas exigências. O rolo Power 
Hybrid oferece a mesma funcionalidade e é tão fácil 
de operar quanto nossos modelos clássicos».

A redução de aproximadamente 20% no con-
sumo de diesel fala por si só. Com esse conceito 
ecologicamente correto, os operadores reduzem as 
emissões de CO2 a cada uso. Além disso, há também 
uma diminuição significativa nas emissões de ruídos. 
Isso é algo muito conveniente para os operadores 
dos rolos, para a equipe presente no local da cons-
trução e os residentes das áreas próximas.

Soluções compatíveis com o meio-ambiente, 
tais como o motor Power Hybrid, frequentemente 
também são econômicas. «Nossos clientes obtiveram 
o maior nível de economia ao reduzir o consumo de 
combustível em 20%. A operação sem AdBlue tam-
bém poupa tempo e dinheiro», explica Dr. Stefan 
Klumpp. Isso se refere ao limiar de 56 kW, abaixo do 
qual se situa o HD+ 90i PH com seu motor de 55,4 
kW. Motores com um limite abaixo dessa potência de 
desempenho não necessitam de AdBlue para pós-
-tratamento de exaustão. Isso simplifica o manuseio 
em muitas lugares e, dessa forma, reduz o gastos com 
serviços de manutenção e materiais de trabalho.

Menos combustível,  
desempenho total de compactação
Ao longo do ano de 2017, o rolo de 9 toneladas com 
o motor Power Hybrid foi utilizado em diversos can-
teiros de obras em toda a Europa. Na empresa cons-
trutora sueca NCC, o rolo Power Hybrid foi utilizado 
em operação por mais de 650 horas durante vários 
meses. Björn Jakobsén, responsável pelas máquinas 
na NCC, explica: «Ficamos imediatamente impres-
sionados com o conceito Power Hybrid. Assim, rapi-
damente decidimos testá-lo nos canteiros de obra». 
Dito e feito – e aprovado. As análises das aplicações 
revelaram dois resultados importantes: Primeiramen-
te, o rolo PH atingiu o mesmo desempenho de com-
pactação que o modelo da mesma família sem a 
tecnologia híbrida. Em segundo lugar, a NCC regis-
trou uma economia de combustível de 15%. 

Para Björn Jakobsén, isso é também a chave 
para mais valor agregado essencial: «Para nós na 
Escandinávia, o respeito ao meio-ambiente é um 
aspecto importante na escolha das máquinas que 
usamos, já que queremos construir da forma mais 
sustentável possível». E como menos de combustí-
vel também significa menos de emissões de CO2, 

Peer Nylen, NCC, é operador de rolo 

há 10 anos e está muito satisfeito 

com o novo rolo Power Hybrid.

O rolo de 9 toneladas econo-

miza combustível e oferece 

uma operação silenciosa.

rurais nas quais uma grande quantidade de asfalto 
teve que ser compactado. Dois operadores expe-
rientes de rolos testaram a nova máquina. Eles con-
cluíram unanimemente que o trabalho é extrema-
mente agradável devido ao baixo nível de ruido no 
interior da máquina. Fora isso, não notaram nenhu-
ma diferença em relação ao rolo de 85 kW ao dirigir 
e realizar a compactação.

A equipe da Eiffage também ficou convenci-
da pelo conceito híbrido quando se trata de desem-
penho de compactação, pois todos os canteiros de 
obra foram acompanhados por uma equipe labora-
torial. As avaliações mostraram que o grau de com-
pactação de todos os projetos correspondeu ao 
mesmo grau da HD+ 90i convencional.

Mais silenciosa, menos manutenção, 
diversidade de variantes
Seja na Escandinávia, na Europa Central ou no Me-
diterrâneo: O HD+ 90I PH provou, em todos os luga-
res, que ele cumpre o que promete. E os clientes fi-
caram muito satisfeitos com a operação econômica, 
o manuseio simples e os baixos requisitos de manu-
tenção do rolo ecologicamente correto. 

Agora, todos podem se beneficiar do concei-
to Power Hybrid, uma vez que a Hamm já oferece o  
HD+ 90i PH em 6 variantes em série.

 www.hamm.eu

«Para nós, o respeito ao meio 
ambiente é um critério impor-
tante ao selecionarmos a máqui-
nas que usamos – desejamos 
construir da forma mais ecologi-
camente correta possível.»

Björn Jakobsén,  
Responsável pelas  
máquinas «NORDIC»  
da NCC
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Frio, quente,
sustentável

TECNOLOGIAS E PRODUTOS PIONEIROS

A sustentabilidade em tempos de crescimento da população 
global e da constante expansão de infraestrutura associada 
é um grande desafio. É precisamente aqui que o Wirtgen 
Group entra em ação, combinando qualidade e inovação 
com tecnologia sustentável.
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m todo caso, as tecnologias e inova-
ções devem ser eficientes, confiáveis, 
econômicas e seguras: O Wirtgen 
Group otimiza continuamente seus 

processos de construção de rodovias e extração mi-
neral, além de adaptá-los aos requisitos do cliente 
– e ainda os implementa da maneira mais ecologica-
mente correta possível. Afinal, para o grupo, a sus-
tentabilidade é muito mais que uma tendência. O 
Wirtgen Group tem desenvolvido tecnologias e 
produtos pioneiros há décadas. 

Fresagem por tipo, reciclagem econômica
A Wirtgen criou as primeiras fresadoras a quente para 
sua frota de prestação de serviços em 1971. O ímpe-
to inicial para usar os bits com pontas de carboneto, 
utilizados na mineração, permitiu o salto tecnológico 
e ecologicamente correto da fresagem a quente para 
a fresagem a frio em 1979. Graças a tecnologias de 
controle e nivelamento de última geração, as fresa-
doras a frio são usadas hoje em dia para realizar a 
fresagem seletiva de camadas de pavimentação in-
dividuais e precisas. A remoção dos materiais de 
construção problemáticos é tão possível quanto a 
separação habitual de camadas de revestimento de 
alta qualidade com alto teor de betume. As camadas 
de revestimento, ligação e de base podem ser con-
duzidas separadamente do ciclo de materiais, o que, 
por sua vez, aumenta a sustentabilidade do processo 
de reciclagem do material de fresagem.

Quente para o meio-ambiente
É exatamente aqui que a Benninghoven entra em 
ação. Por exemplo, quando se trata da produção de 
asfalto, mais de 90 por cento da quantidade adicio-
nada pode consistir em material reciclado, ou seja, 
estradas antigas. A palavra chave é: gerador de gás 
quente no processo de contra-corrente. Em tal pro-
cesso ecologicamente correto, o material reciclado 
é aquecido por um queimador indiretamente em um 
tambor paralelo no processo de contra-corrente. Isso 
não só maximiza a quantidade de asfalto adicionado, 
como também reduz a energia necessária para ope-
rar a usina. E mais: As emissões permanecerão sig-
nificativamente abaixo dos limites padrão. 

A Kleemann também contribui com a sus-
tentabilidade não só através do calor, mas também 
por meio de um procedimento eficaz de processa-
mento, além de fornecer produtos de reciclagem 
de alta qualidade à indústria de construção. A base 
para o fato de que menos matérias-primas primá-
rias tenham sido usadas em execuções de obras. 
Além da trituração, peneiragem e a separação de 
metais, os britadores e peneiras móveis da Klee-
mann também incluem as etapas de processo de 
lavagem e separação de materiais leves, como 
plástico e papel, assim como um separador elec-
tromagnético de metais. O resultado: Material re-

 E A reciclagem 

de entulhos 

de construção da 

Kleeman permite 

que 100 por cento 

dos materiais de 

construção sejam 

reutilizados.

A reciclagem 

a frio da 

Wirtgen economia 

de 10 a 12 litros de 

combustível por 

tonelada de material 

de pavimentação.

As mineradoras de su-

perfície soltam, trituram 

e carregam rochas em 

um único processo de 

trabalho – sem usar per-

furação ou detonação.

ciclado de alta qualidade que pode ser facilmente 
reutilizado como um agregado. 

O processo de reciclagem a frio pode ir ainda 
mais além. As estradas sujeitas a cargas pesadas e 
persistentes frequentemente sofrem danos que atin-
gem até mesmo a fundação. Como solução, toda a 
estrutura da composição da estrada deve ser reabi-
litada. A reciclagem completa do material de pavi-
mentação e seu processamento eficaz em termos de 
custos tornam a reciclagem a frio com espuma de 
asfalto, algo em que a Wirtgen tem sido pioneira nos 
últimos 30 anos, ecologicamente correta e econômi-
ca. Com a reciclagem a frio in situ, as camadas de 
asfalto danificadas são fresadas e trituradas no local, 
ligadas novamente com a adição de novos ligantes, 
compactadas e utilizadas novamente. Os clientes 
economizam até 90 por cento com materiais novos. 
Isso, por sua vez, leva à necessidade de menos trans-
portes de materiais e, consequentemente, um con-

sumo menor de combustível e uma redução de 
emissões de CO2. Pode haver uma economia de até 
70 por cento em comparação com métodos de re-
paração convencionais. A reciclagem a frio é, por 
tanto, não só ecologicamente correta, mas também 
uma escolha econômica graças às economias com 
os custos de materiais e transportes. 

Sem detonar nem perfurar
A mineração de superfície da Wirtgen demonstra 
que a extração de matérias-primas também pode 
contribuir com a sustentabilidade. Neste processo, 
materiais como carvão, cal, bauxita, minério de ferro, 
fosfato, cisto betuminoso, kimberlito ou sal são sele-
cionados e extraídos separadamente do material 
intermediário –portanto, no final do processo, eles 
estão presentes com maior pureza. Além disso, as 
três etapas de trabalho de corte, trituração e carre-
gamento são combinados em uma única etapa em 
carregamento direto. Esse princípio 3 em 1 poupa 
tempo e esforço do usuário. Enquanto a rocha ante-
riormente deveria ser pré-triturada, agora essa etapa 
não é mais necessária com as mineradoras de super-
fície. Isso os torna significativamente mais econômi-
cos que processos de perfuração e detonação con-
vencionais com carregamento subsequente de 
materiais. Uma razão para tal é que eles, ao mesmo 
tempo, também traçam as estradas de acesso na 
mina. Consequentemente, o trabalho com os cami-
nhões de remoção é não apenas mais seguro, mas 
também mais rápido, em geral. Além do mais, há 
menos desgaste dos veículos do transporte, o que, 
por sua vez, beneficia o meio-ambiente. Porém, a 
mineração a céu aberto tem um aspecto muito mais 
importante de sustentabilidade: O processo não 
necessita de perfuração ou detonação e, assim, não 
produz emissões nem de ruído, nem de poeira, nem 
de vibração. Por essa razão, ele pode ser usado pró-
ximo a áreas residenciais e reservas naturais. «Ao 
evitarmos detonações, evitamos o perigo», diz Ro-
bert Bauer, diretor da divisão de mineração – Améri-
ca do Norte, na Wirtgen America.

Isso é bom para o meio-ambiente e para o 
cliente – o Wirtgen Group continua a contar com 
soluções da de tecnologias rodoviárias e de minera-
ção que beneficiam ambos os lados. Porque: A sus-
tentabilidade não é um tópico da moda, mas está 
firmemente ancorado em nossos princípios corpo-
rativos. Dessa forma, o grupo faz uma contribuição 
essencial de longo prazo à mobilidade e à extração 
ecologicamente correta de minerais e materiais de 
construção – em harmonia com a natureza.

O material reciclado 

pode ser adicionado 

à reciclagem a quen-

te na Benninghoven.

90% 
+ x
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Cuidado e 
responsabilidade
A John Deere está comprometida com o sucesso daqueles cujo trabalho 
está associado à terra. Os objetivos de sustentabilidade da John Deere, 
descritos abaixo, refletem esse compromisso e a necessidade de proteger 
os recursos mais valiosos: as pessoas e o meio-ambiente. O Wirtgen Group 
apoia estes objetivos.

Compromisso com o  
uso responsável da água 
Implementar práticas recomendadas de gerencia-
mento de recursos hídricos em 100% dos locais de 
produção com escassez de água.

Compromisso com  
produtos sustentáveis 
Reduzir o impacto ambiental, inclusive as 
emissões de CO2e, em 90% dos novos 
produtos. Ampliar o uso de materiais 
sustentáveis ao expandir as vendas de 
produtos recondicionados e restaurados 
em 15% e ao aumentar o conteúdo 
reciclável, renovável e reciclado.

Compromisso com o  
uso sustentável de energia 
Reduzir emissões de GHG em 15% através 
do uso de 50% de eletricidade de fontes 
renováveis e da excelência da eficiência 
energética.

Compromisso com o  
aumento da reciclagem 
Reciclar 85% de todo o lixo gerado.

Compromisso com a  
Segurança Ocupacional: 
Alcançar a excelência em segurança através de um 
maior foco em indicadores de tendências, redução 
de riscos, sistemas de gerenciamento de saúde e 
segurança, assim como a prevenção.
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ENTREVISTA: DOMENIC G. RUCCOLO

Domenic Ruccolo faz um resumo positivo de seus seis primeiros 
meses como CEO do Wirtgen Group e nos dá uma ótima 
perspectiva das oportunidades oferecidas à empresa por 
pertencer agora à John Deere.

epois de meio ano como CEO 
do Wirtgen Group, qual é sua 
conclusão?
Eu conheço e admiro o Wirtgen 

Group desde ao longo dos 27 anos em que traba-
lho nesse segmento. A Wirtgen e a Deere possuem 
distribuidores e clientes em comum em vários pa-
íses do mundo. O feedback que recebi durante os 
anos nessa área sobre os produtos e colaborado-
res da Wirtgen tem sido basicamente muito posi-
tivo. É por isso que eu tive uma opinião elevada 
desde o começo e posso dizer que minhas primei-
ras impressões superam bastante minha estimativa 
inicial. Todos os colaboradores têm uma mente 
muito aberta, são competentes e extremamente 
motivados. O Wirtgen Group trabalha com uma 
orientação de solução, eficiência e determinação 
incomparáveis. Liderar uma organização assim é 
um deleite a cada dia e faz com que eu dê o melhor 
de mim.

O que o senhor pensa ser o segredo do 
sucesso do Wirtgen Group?
A paixão dos nossos colaboradores em fazer o me-
lhor todos os dias para garantir o sucesso de nossos 
clientes nos canteiros de obras ao redor do mundo. 
A proposição de valor «Close to our customers» im-
pulsiona toda a organização. Os colaboradores não 
só sabem O QUE eles fazem e COMO eles o fazem. 
Eles são tão bem-sucedidos porque eles sabem POR-
QUE eles estão fazendo o que fazem. As inovações 
não são um fim em si. Elas servem um objetivo: o 
sucesso econômico dos clientes e a operação sus-
tentável do maquinário de construção em canteiros 
de obra no mundo todo. As soluções de atendimen-
to ao cliente do Wirtgen Group apoiam esse objetivo. 
O que é fascinante nisso: Os próprios clientes do 
Wirtgen Group são uma parte essencial dessa histó-
ria de sucesso. Porque, no nosso grupo empresarial, 
o desenvolvimento é gerado juntamente com nossos 
clientes. O Wirtgen Group é parceiro de seus 

Domenic G. Ruccolo 

é CEO do Wirtgen 

Group. Ele trabalha 

em Windhagen, na 

Alemanha. Paixão pelo
progresso real
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clientes e os clientes são parceiros do Wirtgen Group. 
Essa unidade tão forte define o ritmo da indústria. As 
soluções líderes do segmento de construção rodovi-
ária são o resultado dessa força inesgotável. A inter-
nacionalidade de toda a organização ajuda muito 
nisso. Soluções que ainda não são conhecidas em 
alguns mercados, já estão sendo utilizadas economi-
camente em outros lugares. Surgem ideias e impul-
sos em todos os lugares. Às vezes, clientes dos luga-
res mais remotos do mundo têm ideias que, na 
verdade, podem ajudar melhor os países mais desen-
volvidos em termos de infraestrutura. 

Você reconhece os paralelos com a  
John Deere?
Em muitos lugares, os clientes do Wirtgen Group são 
a força motora por trás da expansão da infraestrutu-
ra. Estradas revelam lugares remotos, possibilitam 
que centenas de milhares de pessoas cheguem às 
metrópoles do mundo e conectam comunidades, 
cidades e países. As estradas geram progresso e 
apoiam o crescimento econômico ao criar a infraes-
trutura necessária. 

A John Deere está comprometida com aque-
les que estão associados à terra. Aqueles que culti-
vam e exploram o solo. E com aqueles que constro-
em no solo. Estamos convictos de que, a serviço de 

tais pessoas, apoiamos a melhoria da qualidade de 
vida de pessoas no mundo todo. Sabemos que o 
mundo enfrentará dois grandes desafios nas déca-
das por vir: 
1.  O suprimento de alimentos à população em cons-

tante crescimento. 
2.  O desenvolvimento de infraestrutura para levar em 

conta os números maiores da população em ter-
mos de políticas de transportes. 

Junto com o Wirtgen Group, a John Deere 
está posicionada de forma inigualável para ajudar 
nossos clientes a superarem tais desafios. Então, é 
mais que um paralelo. É um objetivo em comum. É 
por isso que o Wirtgen Group combina perfeitamen-
te com a John Deere e é também por isso que Jür-
gen e Stefan Wirtgen também decidiram colocar o 
futuro de sua empresa em nossas mãos. A questão 
do «porquê» é a mesma em ambas as empresas.

Como o senhor avalia as fábricas/plantas do 
Wirtgen Group?
Estou fascinado. A modernidade das fábricas de pro-
dução, a eficiências dos processos de trabalho e, por 
último, mas não menos importante, o espírito especial 
da empresa são impressionantes. As fábricas matrizes 
na Alemanha são totalmente focadas em suas respec-
tivas tecnologias. Os colaboradores são altamente 
especializados. As fábricas matrizes do Wirtgen 
Group na Alemanha são a base do design de fábrica 
eficiente e de processos de produção ideais. As fábri-
cas internacionais do Wirtgen Group se concentram 
em séries de produção específicas do mercado. Os 
padrões das fábricas do Brasil, Índia e China corres-
pondem aos padrões dos modelos alemães. Para a 
Benninghoven, estamos construindo atualmente uma 
fábrica completamente diferente para produção de 
usinas de asfalto que se tornará a mais moderna de 
sua categoria. As constantes medidas de construção 
e expansão em outras fábricas matrizes são investi-
mentos perspicazes para posicionar para o cresci-
mento esperado em termos de capacidade.

O que acontecerá agora com a sua liderança?
Acima de tudo, continuidade. Definitivamente, não 
se trata de mudar as coisas, mas de manter e conti-
nuar com as estruturas existentes que provaram ser 
muito bem-sucedidas para mim e para toda a gestão 
da Deere & Company. O Wirtgen Group, com todas 
as suas unidades, marcas, produtos, tecnologias, sua 
rede eficiente de vendas e assistência no mundo 
todo e, acima de tudo, seus colaboradores especia-
lizados, é uma entidade de enorme sucesso e per-
manecerá assim. Como parte da Deere & Company, 
novas oportunidades excelentes estão se abrindo 
para nós. Nossa tarefa conjunta é explorar as siner-
gias resultantes. Juntamente com todos os colabo-
radores, conduzirei o crescimento sustentável futuro 
da empresa passo a passo.

Como o senhor avalia o Wirtgen Group em 
relação à responsabilidade social corporativa?
Até hoje, nunca encontrei uma empresa que tivesse 
a sustentabilidade tão bem enraizada em seus prin-
cípios como o Wirtgen Group. Aqui, temos as fábricas 
mais modernas no segmento, as tecnologias mais 
ecologicamente corretas de construção rodoviária e 
a uma tecnologia mecânica inovadora com conceitos 
de transmissão econômicos. A empresa oferece aos 
seus colaboradores empregos atraentes, e os cola-
boradores são mais comprometidos com a empresa, 
os clientes e a sociedade – mesmo fora de seu horá-
rio de trabalho. A única coisa que acho estranha é 
que ninguém fala sobre isso. Espero que essa edição 
da FORUM evidencie que o Wirtgen Group faz uma 
contribuição voluntária ao desenvolvimento susten-
tável que vai além das exigências prescritas por lei. A 
John Deere é comprometida com a redução do im-
pacto ambiental no mundo todo e definiu metas de 
eficiência ecológica para isso. Estamos comprometi-
dos com o sucesso de nossos clientes cujo trabalho 
está associado à terra. É por isso que levamos a sério 
nossa responsabilidade por proteger o meio-am-
biente. Oferecemos produtos que são eficientes, 
eficazes e minimizam o impacto ambiental. Nossos 
escritórios e fábricas também são planejadas e cons-
truídas de maneira ecologicamente correta. Estamos 
constantemente procurando por formas de reduzir o 
consumo de energia e água, aumentar nossa taxa de 
reciclagem de lixo e melhorar nossos sistemas de 
qualidade de água e ar.

Qual a sua estimativa de desenvolvimento de 
negócios de médio prazo do Wirtgen Group 
sob a bandeira da John Deere?
Quando duas empresas fortes e líderes de mercado 
unem forças, é algo que só pode acabar sendo mu-
tualmente benéfico para ambas. Continuaremos 

com a história de sucesso, da John Deere e do Wir-
tgen Group, exclusivamente através da troca de 
experiências entre os especialistas e dos produtos 
idealmente complementares. A Deere existe há 
mais de 180 anos. Em nosso mundo tão efêmero, 
uma tradição empresarial tão longa normalmente 
é um sinal de que a empresa sabe o que está fazen-
do. E é esse o objetivo da Deere para oferecer ao 
Wirtgen Group uma estrutura estável na qual o 
crescimento da empresa é sustentável e possível 
através de sua própria força. Sendo uma organiza-
ção com 70.000 colaboradores, a Deere oferece ao 
Wirtgen Group um sistema modular de possibilida-
des que podem ser aproveitadas à vontade. O Wir-
tgen Group decide sozinho o que ele precisa e 
onde a cooperação faz sentido. Em contrapartida, 
estou certo de que o intercâmbio entre nossos es-
pecialistas de igual para igual possibilitará que o 
Wirtgen Group promova sucesso sustentável e o 
desenvolvimento da divisão de construção e flores-
tal da John Deere.

O que o senhor gostaria de dizer aos clientes 
do Wirtgen Group?
O Wirtgen Group ainda é exatamente a mesma em-
presa de antes da fusão oficial com a John Deere. 
Nossos produtos, tecnologias, serviços e suas pes-
soas de contato em nossa organização continuam os 
mesmos. Vocês podem ter certeza de que nada mu-
dará no futuro em relação à nossa proximidade ao 
cliente e quanto à pretensão ao sucesso nos cantei-
ros de obras no mundo. Estamos aqui por vocês e 
gostaríamos de continuar trabalhando com vocês 
para promover o progresso. Ficamos muito conten-
tes, quando vocês promovem projetos de infraestru-
tura de forma bem-sucedida em todo o mundo. Lu-
tamos para isso todos os dias. E isso é exatamente o 
que continuaremos a fazer no futuro.

Os programas de 
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Wirtgen Group 
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com o alto nível de 

fabricação interna 

nas fábricas matrizes 

do Wirtgen Group.
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Adequa do
PARTE 2: ASSISTÊNCIA PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO

As peças originais do Wirtgen Group são adaptadas 
sob medida aos requisitos de nossos máquinas e são 
caracterizadas por sua longa durabilidade. Para 
garantir que o maquinário de nossos clientes esteja 
sempre pronto para ser usado, nossos colaboradores 
em todo o mundo se comprometem com a rápida 
disponibilidade das peças de reposição.

W
IR

TG
EN

 GROUP Verifi cação d
e q

ualidade

SÉRIE 
Parte 2

Outros temas sobre 
assistência ao cliente:

Parte 1: Atendimento de oficina/

FORUM 54

Parte 3: Assistência para canteiros 

de obra

Parte 4: Consultoria sobre utilização

Parte 5: Treinamento

Parte 6: Marcação para assistência
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serviço de atendimento e a satisfação 
do cliente são prioridades no Wirtgen 
Group. Para auxiliar o desempenho 
de nossas máquinas, as peças origi-

nais de reposição são essenciais. Para manter o nú-
mero de paradas o mais baixo possível, é crucial que 
as peças de reposição necessárias sejam rapidamen-
te identificadas e enviadas ao cliente. Grandes capa-
cidades de armazenamento e uma logística sofisti-
cada dentro do Wirtgen Group garantem a alta 
disponibilidade e entregas rápidas das peças de 
reposição. Nossa equipe de atendimento ao cliente 
se compromete com isso no mundo todo, mesmo 
fora dos horários comerciais normais. 

Parts and More para todos os casos 
O Wirtgen Group tem o maior número de máquinas 
para construção de estradas no mercado. A experi-
ência com as propriedades de desgaste das peças 
de máquinas é igualmente ampla. Nosso catálogo 
Parts and More de 500 páginas contém as peças de 
reposição mais comuns para as máquinas do Wirtgen 
Group. Sua incrível facilidade de uso o torno uma 
ferramenta única no nosso segmento. Além de um 
panorama abrangente das peças originais do 
 Wirtgen Group, o Parts and More oferece diversas 
informações adicionais. «O catálogo Parts and More 
é revisado anualmente e complementado com no-
vos tipos e peças de máquinas. Além do mais, as 
várias filiais oferecem ofertas especiais bem atraen-
tes pelas quais nossos clientes podem se beneficiar 
com ótimas condições», salienta Dr. Ralf Schug, ge-
rente de atendimento ao cliente da Wirtgen GmbH. 

A fim de assegurar que a peça desejada che-
gue ao seu destino de forma rápida e confiável, o 
Wirtgen Group mantém um estoque com as peças 
de reposição e componentes solicitados com mais 
frequência ao redor do mundo. Graças a muitos anos 
de experiência no fornecimento de peças de repo-
sição, a demanda pode ser devidamente estimada e 
planejada com antecedência.

Sempre a peça adequada
O Wirtgen Group vai ainda mais além com a ferra-
menta abrangente de documentação WIDOS. Com 
ela, você encontrará todas as peças de reposição 
disponíveis, documentação das máquinas e muito 
mais. Por uma taxa de licença de apenas €60 por ano, 
os usuários do WIDOS têm acesso on-line e off-line 
a diagramas elétricos, instruções operacionais e to-

dos os documentos de máquinas associados a qual-
quer momento. Atualizações mensais garantem que 
o sistema esteja sempre em dia. Em cooperação com 
os consultores técnicos do serviço de atendimento 
ao cliente do Wirtgen Group, uma peça defeituosa 
pode ser rapidamente identificada com o WIDOS. 
Com um simples clique, um pedido pode ser feito 
diretamente no sistema. «O WIDOS vale muito a 
pena para todo cliente que tem uma máquina do 
Wirtgen Group em sua frota. Tanto como uma opção 
conveniente para fazer pedidos de peças quanto 
como material de referência e ferramenta de ajuda», 
completa Dr. Ralf Schug. Atualmente, cerca de 8.000 
clientes utilizam as muitas possibilidades do sistema 
de documentação do Wirtgen Group.

Uma grande vantagem para nossos clientes: 
A equipe de atendimento ao cliente do Wirtgen 
Group documenta todas as opções de dano e repa-
ro no WIDOS. Com essa base crescente de conheci-
mento, os pontos de contato são capazes de ofere-
cer assistência rápida para resolver a situação, se 
necessário.

Conhecimento adicional compacto
Os livretos Parts and More Compact, que os clientes 
recebem diretamente quando a máquina é entre-
gue, oferecem informações adicionais sobre várias 
peças originais do Wirtgen Group. Eles podem se 
informar sobre as propriedades de desgaste mais 
importantes, a interação entre os componente dani-
ficados e sua manutenção profissional em nove idio-
mas diferentes. Tanto o catálogo quanto os livretos 
compactos Parts and More estão disponíveis no 
mundo todo a qualquer momento. Com a combina-
ção entre o Parts and More, o WIDOS e os livretos 
Compact, os clientes têm sempre tudo que precisam 
para fazer pedidos de peças de reposição de forma 
conveniente. E é claro que nossa equipe de atendi-
mento ao cliente, consultores técnicos e consultores 
de peças de reposição estão sempre disponíveis 
para responder às perguntas ou ajudar com qual-
quer outra demanda de nossos clientes. Dessa for-
ma, o Wirtgen Group também está fazendo jus ao 
mantra «Close to our customers» (perto de nossos 
clientes) quando se trata de peças de reposição. 

  www.partsandmore.net

O

Os elementos 

filtrantes originais 

do Wirtgen Group 

garantem uma vida 

útil mais longa dos 

motores. 

Os especialistas em 

atendimento do 

Wirtgen Group tra-

balham em nome da 

proximidade com o 

cliente e a confiabi-

lidade. Eles auxiliam 

na instalação de pe-

ças de reposição em 

canteiros de obras. 

São utilizadas apenas peças originais do 

Wirtgen Group para manutenção e repa-

ro em nossas oficinas no mundo todo. 

No mundo todo, 

armazéns de peças 

de reposição bem 

abastecidos e mo-

dernos sistemas de 

logística garantem o 

processamento fácil 

e rápido dos pedi-

dos dos clientes. 

Nas filiais do  

Wirtgen Group, 

os colegas estão 

sempre de pronti-

dão para garantir a 

entrega rápida das 

peças de reposição 

solicitadas pelos 

clientes. 
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m 2008, o número de ob-
jetos conectados à inter-
net ultrapassou o número 
de pessoas na Terra. A in-

ternet das coisas se tornou um conceito. 
Até 2020, haverá 50 bilhões de objetos 
conectados.

Hoje mesmo, já estamos conecta-
dos com nossas «coisas»: Nossos carros, 
telefones celulares e até nossos refrigera-
dores possuem sensores integrados, sof-
tware e conexões de rede que permitem 
que fiquemos conectados de maneiras 
que jamais teríamos imaginado há 15 
anos atrás. Essa conectividade gerou uma 
imensa quantidade de dados, e isso afe-
tou tudo que fazemos como consumido-
res e influencia até mesmo como a cons-
trução de estradas está mudando. Com 
o WITOS, os clientes do Wirtgen Group 
se beneficiam do Big Data das máquinas 
do Wirtgen Group. O Wirtgen Group co-
necta seus clientes não só com seu ma-
quinário de construção, mas também 
com seus projetos de construção. 

WITOS FleetView
O WITOS FleetView oferece diversas 
funcionalidades para a administração 
da frota de máquinas com as quais a 
utilização do equipamento técnico 
pode ser aumentado e os custos fixos 
podem ser reduzidos. Foi colocada uma 
ênfase especial na interface de usuário 
intuitiva e uma forma eficiente de pro-
gramação. O pré-requisito técnico de 
uso é o WITOS Ready um pacote de 
transmissão de dados que consiste em 
uma Unidade de Controle Telemática 
(Telematic Control Unit – TCU), uma an-
tena e um cartão SIM.

O módulo central do sistema de 
gerenciamento de frota é o WITOS Fleet-
View. Todo o maquinário licenciado é 
listado na visão geral da frota. O escopo 
das informações inclui todos os dados 
mestre e operacionais, bem como a loca-
lização atual e o histórico.

Todos os dados reportados pelas 
máquinas são listados na visualização de 
avarias. Além do código do erro, o siste-
ma registra informações adicionais sobre 
a possível causa a fim de poder iniciar 
uma medida corretiva. Durante todo o 
ciclo de vida de uma máquina, todos os 
incidentes são registrados na visualiza-
ção de histórico e podem, assim, ser 
consultados a qualquer momento.

E

Big data
AS SOLUÇÕES TELEMÁTICAS E PRESENCIAIS DO WIRTGEN GROUP

O Wirtgen Group oferece suporte ao gerenciamento de 
frotas e serviços para as máquinas da Wirtgen, Vögele e 
Hamm com o sistema telemático inteligente WITOS 
FleetView. O WITOS Paving otimiza os processos de 
pavimentação na construção de estradas.
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tenção do Wirtgen Group podem, assim, 
acessar os dados de manutenção e repa-
ro da máquina on-line, tornando o traba-
lho de manutenção ainda mais eficiente. 
A velocidade de resposta é elevada caso 
uma máquina apresente falhas, e as para-
das são reduzidas. 

O WITOS Paving otimiza os 
processos e aumenta a qualidade
A crescente pressão de custos e as deman-
das por maior qualidade de pavimentação 
e uma vida útil mais longa tornam cada vez 
mais importante a exploração do potencial 
não utilizado do processo de construção. 
É exatamente aqui que o WITOS Paving 
entra em cena. A solução da Vögele para 
a otimização de processo e documenta-
ção garante melhor planejamento e mais 
transparência, possibilitando, assim, uma 
resposta específica e mais rápida aos pro-
blemas nos processos essenciais relacio-
nados à pavimentação asfáltica. 

O WITOS Paving conecta os opera-
dores das usinas de asfalto, os motoristas de 
caminhões da equipe de transporte e toda 

Os clientes se beneficiam  
com o WITOS
A proteção de uso incorreto alerta o usu-
ário quando uma máquina não é desliga-
da após um período definido ou é remo-
vida da área de permanência permitida. O 
FleetView informa o usuário, independen-
temente da localização e horário, em qual 
localização e em qual condição as máqui-
nas se encontram. Dessa forma, todo o 
maquinário pode ser localizado com um 
clique em um piscar de olhos. Não só situ-
ações de roubo ou vandalismo podem ser 
identificadas, mas as máquinas roubadas 
também podem encontradas novamente. 
Os processos de programação e planeja-
mento são simples devido aos relatórios 
de localização exata e, assim, o transporte 
desnecessário de máquinas é evitado.

Por exemplo, os usuários do WITOS 
podem ver os níveis de água e combus-
tível de suas máquinas. Em combinação 
com a localização atual da máquina em 
tempo real, o reabastecimento pode ser 
facilmente agendado e otimizado. Se di-
ferentes operadores ou condutores com-
partilharem uma máquina, eles podem 
facilmente encontrar uma máquina por 
meio do WITOS depois de um fim de se-
mana, por exemplo, sem incomodar seus 
colegas em seu tempo livre.

Ao examinar os dados de produ-
ção, tais como cargas do motor e rotas 
percorridas, os clientes podem analisar, 
melhorar ou confirmar que seus projetos 
estão bem encaminhados. Se necessário, 
máquinas e recursos adicionais podem 
ser agendados para trabalhos específicos.

Aumentar a eficiência
O WITOS FleetView simplifica todo o pro-
cesso de manutenção e alivia considera-
velmente o usuário de um trabalho de 
rotina entediante em suas atividades diá-
rias. As mensagens de erro e avaria deta-
lhadas oferecem ao usuário informações 
sobre manutenção proativa e contato 
direto com as filiais ou distribuidores do 
Wirtgen Group. Além disso, o sistema 
«lembra» o usuário da próxima manuten-
ção, para que as datas de serviço possam 
ser combinadas a tempo e as paradas 
possam ser reduzidas. O portal on-line 
oferece acesso à documentação de ma-
nutenção com apenas alguns cliques.

O WITOS também pode ser co-
nectado a um SmartService de acordo de 
serviços. Os técnicos de serviço e manu-

a equipe de pavimentação no local. O siste-
ma oferece um panorama abrangente do 
projeto de construção atual aos encarrega-
dos de planejamento e gerentes das unida-
des. Graças ao fato de que todos os dados 
estão disponíveis em tempo real, todas as 
pessoas envolvidas podem reagir com mais 
rapidez e eficiência a desvios de planeja-
mento e mau funcionamento. 

O melhor disso tudo: O WITOS Pa-
ving está em constante aprendizagem – as-
sim como as empresas de construção que 
trabalham com ele. Após a conclusão de 
um projeto de construção, os projetos 
podem ser analisados e documentados 
com o WITOS Paving. Com base nos da-
dos coletados, podem ser obtidas infor-
mações para otimizar trabalhos futuros. 
Trabalhar com o WITOS Paving aumentará 
drasticamente a lucratividade geral dos 
projetos de construção de estradas em 
médio e longo prazo. 

Sinergias com a John Deere
«As soluções telemáticas tem sido esta-
belecidas no setor agrícola há muito tem-

po, e a John Deere tem um solução com-
provada no setor de construção com o JD 
Link. Evidentemente, nós faremos com 
que o Wirtgen Group se beneficie da nos-
sa experiência na John Deere – e, por 
outro lado, também ganhamos uma 
 compreensão valiosa sobre os estágios 
de desenvolvimento dos sistemas do 
 Wirtgen Group. O intercâmbio entre os 
especialistas das duas empresas garante 
o desenvolvimento contínuo de tecnolo-
gias inovadoras para ambas – em benefí-
cio de nossos clientes», explica Tammo 
Wagner, gerente de integração de parcei-
ros de tecnologia, na John Deere.

Portanto, o desenvolvimento con-
tinua e os clientes do Wirtgen Group es-
tão se beneficiando das oportunidades 
que o Big Data também oferece ao ma-
quinário de construção.

  www.wirtgen-group.com/witos
  www.voegele.info/witos-paving

O módulo de usinas de asfalto do WITOS Paving garante que os can-

teiros de obra sejam sempre abastecidos de forma dinâmica em um 

regime just-in-time.

O módulo de transporte do WITOS Paving calcula o tempo de chega-

da estimada dos caminhões com as misturas com base nos dados de 

posição atual.

O módulo de canteiro de obras do WITOS Paving é o elemento central 

de um gerenciamento de processo eficiente durante o processo de 

construção.

O WITOS Paving é a solução para otimização de 

processos de construção de estradas da Vögele. 

WITOS Paving Control
O módulo de planejamento 

e controle

WITOS Paving Materials
O módulo da usina de mistura

WITOS Paving Transport
O módulo de transporte

WITOS Paving JobSite
O módulo do trabalho

WITOS Paving Analysis
O módulo de análise e 

documentação
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O evento internacional da indústria deste 
ano, os Road Technology Days do Wirtgen 
Group, teve como foco as sinergias, as apli-
cações 3D e os processos conectados de 
canteiros de obras. O destaque ficou para 
as demonstrações ao vivo. Anfitriã 2018: 
Vögele, em Ludwigshafen.Com foco

ROAD TECHNOLOGY DAYS
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uando três líderes do mercado mun-
dial apresentam suas tecnologias 
mais recentes ao mesmo tempo, o 
fluxo de pessoas é grande: Cerca de 

4.000 clientes e especialistas em construção de es-
tradas de mais de 100 países compareceram ao 
Road Technology Days da Wirtgen, Vögele e Hamm 
nos dias 19 e 20 de abril. Nas instalações de 370.000 
metros quadrados da Vögele, em Ludwigshafen am 
Rhein, as três empresas do segmento de tecnologias 
rodoviárias do Wirtgen Group ofereceram perspec-
tivas práticas sobre os desenvolvimentos atuais de 
fresagem a frio, reciclagem a frio, estabilização do 
solo, pavimentação e compactação. Além das apre-

Q

«Na Suíça, a alta 

produtividade é 

importante para 

sucesso. A produti-

vidade, por sua vez, 

precisa de inova-

ção e isso é o que 

encontramos aqui 

no Wirtgen Group. 

Eu também sei por 

experiência própria 

ao longo dos anos 

recentes que as 

máquinas possuem 

um alto valor.» 

Urs Kordeuter, 
Gerente de aqui-
sições centrais e 
gerenciamento de 
frotas, KIBAG Mana-
gement AG, Suíça

«Aqui na produção, 

é muito aparente 

que nós estamos em 

um patamar de alta 

qualidade. Melhor 

que isso é impos-

sível.» 

Sylvia Bäuerle, ge-
rente administrativa, 
HAAG-Bau GmbH/ 
HSE-Bau GmbH, 
Alemanha

«Estou aqui para 

conhecer as tecno-

logias atuais. Um 

dos meus principais 

focos está nas solu-

ções de reciclagem. 

E as máquinas são 

perfeitas em termos 

de conceito e quali-

dade.» 

Quang Huy Tran, 
Ministério do Trans-
porte, Vietnã

«Nossos operadores 

também querem 

a oscilação da 

Hamm. Isso é muito 

importante porque 

precisamos de bons 

colaboradores. 

Devemos inspirar 

os jovens com as 

máquinas. Isso só é 

possível com máqui-

nas modernas das 

quais os operadores 

também gostem. E 

é isso que encontra-

mos aqui.» 

Guus Franssen, 
Asfaltbouw,  
Países Baixos

sentações feitas por especialistas seletos e exposi-
ções de tecnologias, os visitantes também puderam 
desfrutar as demonstrações ao vivo, visitas a fábricas 
e uma exposição de máquinas com cerca de 70 pe-
ças. O destaque festivo ficou por conta de uma noi-
te de gala no pavilhão de remessas de 22.200 metros 
quadrados recentemente construído na fábrica ma-
triz da Vögele. «O intercâmbio técnico e pessoal com 
nossos clientes internacionais é muito importante 
para nós», conta Domenic G. Ruccolo, CEO do 
 Wirtgen Group. «Essa é a única maneira com a qual 
podemos desenvolver soluções personalizadas e 
específicas para cada cliente e país em uma indústria 
com requisitos tão variados e altamente diversifica-
dos. O Road Technology Days é, portanto, uma pla-
taforma ideal de conhecimento e intercâmbio.» 
Desde 2005, o evento é realizado alternadamente 
nas fábricas matrizes da empresa especializada em 
fresagem a frio, Wirtgen, da fabricante de pavimen-
tadoras, Vögele, e da fabricante de rolos, Hamm.

Sinergias desenvolvidas pelo Wirtgen Group: 

As demonstrações ao vivo transmitiram o 

lema do Road Technology Days.

O percurso pela fábrica da Vögele 

foi um deleite para os visitantes 

profissionais da área.

Os centros de tecnologia no CTT oferece-

ram perspectivas detalhadas das tecnolo-

gias da Wirtgen, Vögele e Hamm.
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O melhor de três mundos
Os Road Technology Days desse ano tiverem como 
foco a integração entre as tecnologias de fresagem, 
pavimentação e compactação, bem como os efeitos 
correspondentes dessa sinergia para as empresas de 
construção rodoviária. Com o lema «Synergies powe-
red by Wirtgen Group» (sinergias desenvolvidas pelo 
Wirtgen Group), a Wirtgen, a Vögele e a Hamm apre-
sentaram tecnologias de aplicação e máquinas coor-
denadas sendo utilizadas: Em duas demonstrações 
ao vivo, um total de 25 máquinas realizaram trabalhos 
de fresagem, carregamento, asfaltamento e compac-
tação em uma área de 3.000 metros quadrados. «Nas 
demonstrações ao vivo, nós não só apresentamos as 
tecnologias e soluções mais recentes para a constru-
ção de estradas. Nosso clientes também experimen-
tam como as máquinas do Wirtgen Group funcionam 
juntas na prática, e quais sinergias resultam disso 
para todo o processo de construção rodoviária. As 
demonstrações ao vivo são, portanto, sempre o com-
ponente principal dos nossos Technology Days e, 
com esse formato e dimensão, é algo exclusivo em 
nosso segmento», declara Roland Schug, gerente de 
marketing da Vögele e responsável geral pelos Road 
Technology Days desse ano.

Medição e controle digitais
A construção rodoviária moderna requer alta preci-
são, qualidade perfeita e processos eficientes. Por 
isso, os Road Technology Days também ofereceram 
um panorama sobre sistemas digitais de medição e 
controle: A Wirtgen, a Vögele e Hamm apresentaram 
suas soluções 3D mais recentes em duas apresenta-
ções de tecnologia. A pavimentadora de concreto SP 
15 da Wirtgen, por exemplo, pode pavimentar, por 
completo, até os menores raios automaticamente 
graças a seu piloto automático baseado em GPS. 
Com a solução 3D Navitronic Plus da Vögele, a espes-
sura, posição e direção de pavimentação da pavi-
mentadora podem ser controladas automaticamente. 
E o sistema HCQ da Hamm mede os parâmetros de 
compactação mais importantes e mostra ao operador 
do rolo diretamente no monitor onde ainda há ne-
cessidade de trabalho. Tais aplicações poupam mui-
to tempo e dinheiro e, ao mesmo tempo, possibilitam 
uma implementação precisa e alta qualidade. 

«Os produtos são 

muito ecologica-

mente corretos e, 

ao mesmo tempo, 

muito econômicos. 

Dentre as novas 

máquinas, eu 

pessoalmente gosto 

muito da Hamm 

HD+. Esses rolos 

são econômicos e 

compatíveis com o 

meio-ambiente. É 

disso que precisa-

mos.» 

Nikolay Loginov, 
TRUD, Rússia

«Estamos totalmen-

te impressionados 

com a fábrica. 

Aqui, realmente 

trabalham com as 

tecnologias mais 

recentes e criam os 

equipamentos mais 

modernos.» 

Ravi Gutty, Vice- 
CEO, Gamma 
Construction Ltd, 
Maurício

«Eu fiquei comple-

tamente impressio-

nado com a fábrica 

da Vögele. Isso cria 

confiança na quali-

dade que recebe-

mos no canteiro de 

obra.» 

Kenneth Darkey, 
DEM, Ghana

«Eu trabalho na 

região de Bombai e 

utilizo pavimentado-

ras da Vögele desde 

1999. Minha experi-

ência prática mostra 

que esses produtos 

são extremamente 

confiáveis. Além do 

mais: Há também 

um excelente serviço 

de pós-venda e um 

ótimo treinamento 

para operadores.» 

Shriniwas Nagarkar, 
diretor técnico, 
Markolines Traffic 
Controls Pvt. Ltd., 
Índia

O maquinário em exibição contou com cerca de 

80 máquinas da divisão Road Technologies.

Os especialistas do Wirtgen 

Group também fizeram apresen-

tações de máquinas especiais a 

pedido dos clientes.

Sentem-se e desfrutem a experiência:  

O Easy Drive facilita a compactação.
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Exposição Customer Support 

Customer Center

Palestras técnicas 

Wirtgen Group Forum

Exposição especial  
«Na rota da qualidade» 

Conclusão da visita da fábrica

Demonstrações ao vivo 

Wirtgen Group Arena

Pavilhão de eventos 

Wirtgen Group Event Center

Centro de tecnologia do 
Wirtgen Group 

CTT – Centre for Training and 
Technology (Centro de treina-
mento e tecnologia)

Visita à fábrica 

Ponto de encontro no estoque 
de materiais

Apresentações de tecnologias 

Espaço de demonstração 1

Apresentações especiais 
e máquinas especiais 

Espaço de demonstração 2

Apresentação noturna 

Wirtgen Group Arena

Evento noturno no pavilhão de eventos Exposição Customer Support Palestras técnicas Exposição especial «Na rota da qualidade»

Maquinário e parque temático 

Wirtgen Group Plaza
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Soluções inteligentes para a construção 
de estradas
Adicionalmente, em apresentações feitas por espe-
cialistas seletos e nas exibições de tecnologias, os 
visitantes obtiveram uma visão geral do desenvolvi-
mentos atuais e futuros da construção de estradas. 
A Wirtgen mostrou tecnologias precisas de nivela-
mento, corte econômico e reciclagem. A Vögele 
apresentou o sistema de gerenciamento de proces-
so baseado em software WITOS Paving. A solução 
telemática interconecta pavimentadoras, usinas, ca-
minhões, entre outras coisas e, dessa forma, possibi-
lita a alimentação precisamente coordenada da mis-
tura. Todas as partes envolvidas podem acessar 
todos os dados, como, por exemplo, informações 
operacionais da máquina ou hora de carregamento 
e descarregamento dos caminhões em tempo real 
e, assim, coordena os processos com exatidão. A 
Hamm apresentou soluções inteligentes de compac-
tação, incluindo o conceito operacional intuitivo Easy 
Drive e o princípio da oscilação. Forças de propulsão 
tangenciais, em vez de verticais, são direcionadas ao 
material a ser compactado. O pneu permanece em 
constante contato com o solo e, por isso, permite 
uma compactação particularmente rápida.

A qualidade é o resultado da qualidade
Além das tecnologias, máquinas e perspectivas da 
indústria, os Road Technology Days também ofere-
ceram um olhar nos bastidores da Vögele – na fábri-
ca de pavimentadoras mais moderna do mundo. Os 
visitantes tiveram a chance de conhecer a unidade 
de produção construída em 2010, que está atual-
mente sendo expandida com um pavilhão de remes-
sas, durante uma visita com um total de 18 paradas. 
Uma exibição interativa especial sobre controle de 
qualidade utilizou painéis, vídeos e peças para mos-
trar as especificações atendidas pelos componentes 
e por quais inspeções eles devem passar até a mon-
tagem final e entrega ao cliente. «A qualidade na 
construção rodoviária começa conosco», diz Ber-
nhard Düser, membro do Conselho Administrativo 
da Vögele. «Nossos clientes só podem construir es-
tradas de alta qualidade com produtos tecnicamen-
te maduros e perfeitos».

 www.wirtgen-group.com/rtd2018

«Nossa temporada 

é curta – 80% do 

trabalho é realiza-

do entre maio a 

agosto. As máquinas 

precisam funcionar 

de forma confiável. 

O fornecimento de 

peças de reposição 

é especialmente im-

portante e funciona 

muito bem.» 

Ingvar Torfason, 
Polier, Colas Iceland, 
Islândia

«Eu comprei a 

primeira recicladora 

a frio WR 250 da 

Wirtgen há 16 anos 

atrás. Os equipa-

mentos são mesmo 

de primeira classe – 

inclusive em termos 

de proteção ao 

meio-ambiente que 

é uma questão mui-

to importante para 

nós. A reciclagem 

a frio é exatamente 

a tecnologia que 

nós precisamos na 

China.» 

Xia Xinan,  
gerente adminis-
trativo, 
Xi‘An Huian Road 
Bridge Engineering 
Co. Ltd, China«Durante uma visita 

à fábrica, eu fiquei 

impressionado com 

a organização de 

tudo. É necessária 

uma excelente 

logística para isso. A 

precisão das ferra-

mentas usadas para 

fabricar as máquinas 

também é muito no-

tável. Em último lu-

gar, mas não menos 

importante: Apesar 

de haver muitas 

pessoas, a fábrica é 

bastante silenciosa. 

Tudo isso é sinal de 

que os produtos da 

mais alta qualidade 

realmente sendo 

produzidos aqui.» 

José Jorge López 
Urtusuástegui, 
engenheiro, TRA 
Senda Ingenieria 
S.A. de C.V., México

«Para nós, a Vögele 

é de longe a melhor 

marca em compa-

ração com todas as 

outras vibroacaba-

doras.» 

Teresa Nuss,  
M. dos Santos & 
Companhia S.A., 
Portugal

Um time forte e um desempenho sólido 

nas apresentações ao vivo na Arena 

Wirtgen Group. Parabéns, rapazes!

A apresentação noturna na Arena Wirtgen Group 

foi uma explosão de inovações.

Otimização de processo em construção de asfal-

to claramente simulada pelo WITOS Paving.
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 Inovação em
 toda a linha

RETROSPECTIVA: INTERMAT 2018, PARIS

Visitantes da França  

e do norte da África,  

em especial, puderam 

conferir o estande 

do Wirtgen Group. 

fresadora a frio W 150 CFi da Wirtgen 
comemorou sua estreia mundial duran-
te a Intermat. Com a nova unidade de 
fresagem mais ampla, a fresadora a frio 

compacta com peso para transporte de máquina oti-
mizado para aplicação oferece uma ampla variedade 
e apresenta maior produtividade e desempenho de 
área. A W 150 CFi foi acompanhada por outras «cole-
gas» das classes de fresadoras de pequeno e grande 
porte para que os visitantes pudessem conhecer uma 
seção transversal das diversas fresadoras disponíveis.

O destaque da Vögele foi o sistema inovador 
de medição de temperatura e controle sem contato 
RoadScan uma contribuição importante para a me-
lhoria da qualidade da pavimentação que junto com 
as pavimentadoras – SUPER 800-3i da Mini Class, a 
pavimentadora de pneus Super 1303-3i da Compact 
Class e a pavimentadora sobre esteiras SUPER 1800-
3i da Universal Class, bem como a SUPER 2100-3i 
como representante da Highway Class – além da 

super moderna alimentadora MT 300 offset Power-
Feeder atraíram os visitantes. 

A Hamm também teve uma estreia mundial: 
o rolo de pneus GRW 280i com um conceito de las-
tro ainda mais otimizado. O rolo tandem HD+ 90i 
com motor Power Hybrid extremamente compatível 
com o meio-ambiente também foi apresentado ao 
público pela primeira vez em Paris.

A britadeira de mandíbula MOBICAT MC 120 
Z PRO da Kleeman também comemorou sua estreia 
em feiras e o conceito inovador de controle SPECTIVE 
também atraiu muitos visitantes.

E por último, mas não menos importante, a 
Benninghoven apresentou sua unidade de calha 
intercambiável recém-desenvolvida e com patente 
pendente, que é absolutamente livre de problemas 
devido ao seu design puramente mecânico e garan-
te confiabilidade funcional no mundo todo.

 www.wirtgen-group.com/intermat

A
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urante a World 
of Concrete, os 
visitantes pu-
deram partici-

par da estreia da pavimenta-
dora de concreto inset SP 62I. 
A pavimentadora de concreto 
com duas correntes, que pavi-
menta camadas de concreto 
de até 7,50 m de largura e 450 
mm de espessura com preci-
são, foi complementada pela 
flexível TCM 180i para o trata-

mento profissional de acaba-
mento das superfícies de con-
creto com ampla largura de 
trabalho e duas especialistas 
para a pavimentação de alta 
qualidade de perfis monolíti-
cos, a SP 15i e a SP 25i. Para a 
reciclagem, inclusive de con-
creto, a Kleemann apresentou 
suas britadeiras de impacto 
MOBIREX MR 130 Zi EVO2 
com os novos sistemas de con-
trole inovadores SPECTIVE.

a World of As-
phalt, os des-
taques as pa-
vimentadoras 

SUPER 2000-3i e SUPER  
1703-3i, adaptadas especifica-
mente para o mercado norte- 
americano. Com a W 35 Ri, W 
120 CFi e a W 210i, a Wirtgen 
apresentou uma seção trans-
versal representativa de seu 
portfólio de fresadoras a frio, 

assim como a Hamm fez com 
seus diversos rolos, inclusive 
o HD+ 90i PH com seu motor 
Hybrid Power inovador, que 
foi exibido nos EUA pela pri-
meira vez. A britadeira de 
 impacto MOBIREX MR 130 Zi 
EVO2 da Kleeman para uso 
tanto em rochas naturais 
quanto em reciclagem, com-
pletou a linha de produtos do 
Wirtgen Group. 

INTERCÂMBIO INTENSIVO
Independentemente de qual 
feira, é sempre muito aparen-
te que a oportunidade de 
trocar ideias com os expe-
rientes especialistas do Wirt-
gen Group é de grande inte-
resse dos visitantes. Para o 
Wirtgen Group, no entanto, o 
intercâmbio com clientes e 
outros interessados é algo 
natural: afinal, a proximidade 
com nossos clientes e a coo-
peração de igual para igual 
são componentes essenciais 
de nossa filosofia corporati-
va: Close to our customers. 

N

D
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41 
O grupo de ações de caridade «Kinder in Not» 
e.V., fundado por Gisela Wirtgen em 1983, atu-
almente financia projetos de caridade.

O foco desse envolvimento é a edução e o treinamen-
to profissional de crianças e jovens porque esse é o 
primeiro passo para uma vida independente. O traba-
lho se concentra nos seguintes países:

 Filipinas: Aqui, os projetos de caridade estão locali-
zados em cemitérios e lixões, nas favelas urbanas e 
em regiões rurais pouco desenvolvidas.
 Índia: Além das crianças das classes sociais mais 
baixas, meninas e meninos deficientes também re-
cebem ajuda.
 Brasil: Três centros de cuidado diário para crianças 
são um sinal de esperança para crianças de rua e 
crianças de famílias HIV-positivas, entre outras. 

 www.kinder-in-not.de

Aprendendo
na rua
O grupo de ações de caridade «Kinder in Not» e.V. 
ajuda crianças de rua da cidade de Cebu City, nas 
Filipinas, por meio de uma escola móvel. A educação 
e o conhecimento são a única forma que as crianças 
têm de saírem da pobreza.

ENVOLVIMENTO: AJUDANDO AS PESSOAS A SE AJUDAREM

KINDER IN NOT E.V.i  Envolvimento
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m fevereiro desse ano, eu visitei nos-
sos projetos de caridade nas Filipinas. 
É importante acompanhar pessoal-
mente o trabalho e o progresso que 

está sendo realizado no local em intervalos regulares.
Nós apoiamos nesse meio tempo 31 projetos 

de caridade nas Filipinas. Isso também inclui a esco-
la móvel para as crianças de rua.

As Nações Unidas estimam que haja 100 mi-
lhões de crianças de rua no mundo todo. A razão 
mais comum para viverem na rua é a fuga da pobre-
za das áreas rurais para a cidade. No entanto, sem 
educação nem treinamento, as pessoas na cidade 
não têm nenhuma chance de encontrar um emprego. 
No final, tudo que lhes resta é um abrigo improvisado 
feito de madeira e papelão nas proximidades dos 
lixões ou nas favelas. Meninas e meninos perdidos na 
cidade sem seus pais, na maioria dos casos, deixaram 
suas famílias devido ao abuso ou à violência.

Há quatro anos, nossos parceiros do projeto 
nas Filipinas chamaram nossa atenção para os proble-
mas das crianças de rua na cidade portuária de Cebu 
City. Um grande número de crianças e jovens vivem 
permanentemente nas ruas ou parques de lá. Além 
disso, há muitas meninas e meninos que ficam em 
pontos de encontros e praças. Muitas dessas crianças 
de rua não vão à escola ou só vão de vez em quando.

Junto com nossos parceiros do projeto, nós 
tivemos a ideia de desenvolver uma escola móvel. 
Há quatro anos, compramos um ônibus, o transfor-
mamos e equipamos com mesas, cadeias, livros e 
vários materiais de aprendizado. O ônibus foi ocu-
pado por 1–2 professores e também por alunos da 
San Carlos University que se dispuseram a se volun-
tariar. Mesmo hoje, em dias úteis, o ônibus viaja até 
diferentes pontos de encontro em áreas focais da 
cidade, sempre onde as crianças de rua se reúnem.

Inicialmente, as crianças e jovens foram «atra-
ídas» com música, jogos e bebidas. Gradualmente, 
os professores oferecem às meninas e meninos um 
sistema de aprendizado alternativo, de acordo com 
o currículo do Departamento de Educação das Fili-
pinas. Os começos não foram fáceis. Frequentemen-
te, as crianças não conseguiam e nem queriam se 
concentrar e não conseguiam ficar sentadas nas 
cadeiras por muito tempo. Quanto mais conhecido 
o ônibus-escola se tornou, mais crianças e jovens, 
que já tinham ido a uma escola, nos procuravam e 
pediam ajuda com seu dever de casa.

Logo, os assentos do primeiro ônibus não 
eram mais suficientes e pedimos ao «Kinder in Not» 
que nos ajudasse com o financiamento de um se-
gundo ônibus.

Alguns dos jovens e ntraram no ônibus e começa-
ram a fazer seu dever de casa com a orientação de 
um aluno.

Os professores pediram que os menores 
 fizessem uma fila. Não foi tão fácil assim, já que al-
gumas crianças estavam sempre dançando fora da 
fila porque elas queriam que a fila seguisse ou que-
riam ir para o fim da fila. Então, o professor cantou 
uma canção com os número de 1 a 10. Com rimas 
e canções, os pequenos conheceram as letras e 
números. Nesse meio tempo, uma criança saiu 
 correndo porque já não queria mais fazer aquilo. As 
outras, contudo, pareciam estar gostando da lição. 
Depois disso, elas pintaram. Os professores e os 
alunos ficavam bem cansados depois de cada 
 parada porque as crianças de rua, especialmente 

Contas para doação

Sparkasse Neuwied

Número da conta: 012 022 752 

Código do banco: 574 501 20

IBAN: DE87 5745 0120 0012 0227 52

SWIFT-BIC: MALADE51NWD

Raiffeisenbank Neustadt e.G.

IBAN: DE16 5706 9238 0100 0527 24

BIC: GENODED1ASN

A associação

foi fundada em 1983, por iniciativa de Gisela Wirtgen; 

ajuda, de forma voluntária e sem fins lucrativos, crianças 

carentes a ajudarem a si mesmas; trabalha independente-

mente de política ou religião; e mantém projetos de 

caridade nas Filipinas, na Índia e no Brasil.

Mais informações

 www.kinder-in-not.de

AJUDE VOCÊ TAMBÉM AS CRIANÇAS NECESSITADAS!
Com nossos projetos, queremos oferecer ajuda a longo prazo. Cada centavo nos aproxima mais de nossa meta!

GRUPO DE AÇÕES DE CARIDADE «KINDER IN NOT» E.V.

Cordialmente,

Grupo de ações de caridade 
«Kinder in Not» e. V.
Gisela Wirtgen  
(Presidente)

no começo, não tinham nenhum tipo de disciplina 
e educação.

Os professores falavam com orgulho de seus 
sucessos. Ano passado, cerca de 20 crianças foram 
matriculadas na escola primária pública. A boa notí-
cia é que nenhuma dessas crianças abandonou a 
escola até agora. Essas meninas e meninos ainda vão 
até o ônibus à tarde quando precisam de ajuda.

É certamente uma maneira difícil de conven-
cer as crianças, cuja maioria vive nas ruas, sobre a 
importância da educação escolar. Há uma falta de 
apoio por parte dos pais que mal se preocupam com 
seus filhos. Eu admiro ainda mais o enorme compro-
misso dos professores que dão às crianças e jovens 
uma chance de terem uma vida melhor com bastan-
te cuidado e compreensão.

Cerca de 600 crianças e jovens visitam os ônibus-es-
cola móveis amarelos, alguns regularmente, outros 
de vez em quando. Durante minha visita a Cebu City, 
eu tomei o ônibus 2 até uma parada em uma rua 
movimentada. Cerca de 30 famílias com um grande 
número de crianças viviam na calçada, em abrigos 
improvisados feitos de papelão e barras de ferro. 
Antes, essas famílias viviam debaixo de uma ponte. 
O nível da água do rio adjacente subiu tanto devido 
às fortes chuvas que elas tiveram que deixar seu local 
de moradia. Eles ficaram na calçada por cerca de 
duas semanas. Os meninos e meninas rapidamente 
se reuniram no ônibus. Os professores mostraram a 
eles brinquedos, conversaram com as crianças sepa-
radamente, deram elas algo para beber e as convi-
daram para um encontro com música e canto no dia 
seguinte.

A próxima parada era uma grande praça, não 
muito distante da rua principal. Cerca de 30 crianças, 
com idades estimadas entre 4 a 12 anos, já estavam 
esperando. 

A graduação 

escolas é um passo 

importante rumo a 

um futuro melhor.

O trabalho infantil é 

parte do cotidiano. 

Até as crianças pe-

quenas coletam lixo, 

limpam as janelas de 

carros ou vendem 

flores.

 E
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CLOSE TO OUR CUSTOMERS

PARTS AND MORE. As peças originais do WIRTGEN GROUP são insubstituíveis: Adaptadas de ma-
neira ideal aos requisitos tanto dos usuários quanto das máquinas, elas são caracterizadas pela 
longa vida útil, qualidade excepcional e fácil instalação. Confie você também na qualidade e nas 
soluções líderes de mercado.

  www.wirtgen-group.com

Primeira 
escolha.

  www.partsandmore.net


