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Informativo

 A ELBA, sempre alinhada ao propósito de valorizar as parcerias com seus clientes e fornecedores investe constantemente em aperfeiçoamentos 

estruturais, técnico-operacionais, soluções inovadoras e na qualificação, saúde e segurança dos seus colaboradores, disponibilizando recursos materiais e 

humanos e agregando valor aos seus processos e negócios para expandir a qualidade dos serviços ofertados. Confira!

Desde 1960 o nosso negócio é movimentar o sucesso de nossos clientes.

A ELBA fundada em março de 1960 vem ao longo dos seus 59 anos de 

existência, consolidando parcerias com renomados clientes, em especial, dos 

setores de siderurgia e mineração, dentre outros,  renovando ou iniciando a 

mobilização de novos contratos, numa relação dinâmica de negociações técnicas e 

comerciais sempre calcadas na ética, transparência e responsabilidade 

empresarial.  

Queremos aqui consignar aos nossos clientes os agradecimentos à 

credibilidade e atenção dispensadas à nossa empresa e reiterar o nosso 

compromisso de atendê-los dentro dos mais nobres princípios éticos 

consolidados na determinação em fazer sempre mais para a obtenção de 

resultados de qualidade superior para as nossas empresas e para o Brasil.

A diretoria

Movimentação de bobinas 

com segurança máxima

A ELBA foi acionada para realizar operações visando a realocação de 

bobinas em desuso que estavam armazenadas como sucata em local distante 

da estação de corte na usina siderúrgica do cliente, o que impedia a utilização 

das mesmas como matéria prima na produção de aço.

As operações têm sido executadas com a mobilização de Guindaste 

Tadano ATF 110 e  Carreta Mercedes Benz 2544, em decorrência do 

planejamento prévio que  indica a utilização desses dois equipamentos 

simultaneamente para otimizar a produtividade  e garantir a máxima segurança, 

associado à confecção de Planos de Rigging e APR''s (Análises Preliminares de 

Riscos) que têm  evidenciado  a necessidade do uso adicional de berços para 

travamento das bobinas na prancha, proporcionando um transporte seguro 

dentro das dependências do cliente.

Esta operação executada pela equipe ELBA está garantindo ao cliente 

o consumo desse tipo de matéria prima ociosa considerada sucata, necessária 

ao processo produtivo, além de baixar um estoque inerte há algum tempo, 

gerando economia para o cliente.

Renovação de contrato 

de movimentação de sucata 

Confirmando a qualidade e viabilidade dos projetos de movimentação 

propostos pela Elba, em março foi renovado o contrato de movimentação de sucata 

no terminal de cargas de um dos nossos tradicionais clientes.

A atividade é a transferência de sucata entre vagões executada por 

escavadeira com garra Sennebogen 818 M utilizando uma garra sucateira. O 

projeto proposto pela Elba se mostrou viável, seguro e produtivo. Agradecemos ao 

cliente o fortalecimento de nossa parceria e o reconhecimento profissional 

demonstrado durante as negociações de renovação.Reiteramos o nosso 

compromisso de CUIDAR DOS BASTIDORES PARA QUE A SUA EMPRESA FIQUE 

SEMPRE NA LINHA DE FRENTE.

O  Operador de escavadeira João Paulo Martins prestando serviços no  

terminal de cargas do cliente.
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EDITORIAL

O primeiro quadrimestre do ano é período oportuno para 

planejar e implantar as ações estabelecidas.  Planejamento exige 

reflexões sobre as ameaças, riscos e oportunidades a curto, médio e 

longo prazo, possíveis tanto nos  ambientes caseiros quanto nos 

organizacionais privados e públicos e o que podemos fazer para evitar os 

resultados indesejados, incidentes, acidentes e os riscos que corremos 

sob diversos aspectos.

Os danos causados pelos acidentes e resultados indesejados, 

muitas vezes são irreversíveis, podem destruir vidas e comprometer 

patrimônios naturais, humanos e históricos.

Sempre que acidentes ocorrem, de modo geral as análises 

evidenciam que poderiam ter sido evitados, com exceção daqueles 

motivados pela improbabilidade da força da natureza. As causas 

geralmente se resumem por falhas na gestão de riscos, envolvendo a 

falta de análise preliminar e de ações de bloqueio ou o não cumprimento 

do dever e das regras de segurança.

O que fazer? E a resposta é: nos proteger, sempre!  Como? 

Observando o ambiente, redobrando a atenção, usando roupas e 

equipamentos de proteção adequados, realizando a manutenção de 

equipamentos na periodicidade estabelecida e com a qualidade 

requerida, analisando previamente os fatos para antecipar os 

contratempos, riscos e incidentes/acidentes, adotando medidas de 

eliminação ou minimização da fonte geradora do problema; planejando 

as tarefas e os recursos necessários, realizando auditorias nos 

processos e o check-list diário dos equipamentos. Esses são alguns 

exemplos de quem tem a segurança no trabalho e na vida como um valor 

fundamental de preservação de si mesmo, do outro e do meio ambiente.

E lembre-se: geralmente a sua vida tem o rumo que você 

escolhe, portanto antecipe os problemas, previna os riscos e cuide-se! 

A diretoria

Para refletir:

“Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir”

( Autor: Sêneca)

INDICADORES DO P.Q.S.E. - PROGRAMA DE
PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA ELBA

ISC – Índice de Satisfação de Clientes

IDC – Índice de Disponibilidade Contratual

INDICADORES DE QUALIDADE

INDICADORES DE QUALIDADE

O ISC -  ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES MÉDIA GERAL  ELBA 
registra até fevereiro 90,80% de satisfação, sendo 27,69% ÓTIMO e 63,11% 
BOM.
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IDC – ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE CONTRATUAL MÉDIA GERAL ELBA 
registra 98,24% até fevereiro/19.  
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A ELBA não mede esforços para inplementar ações visando a prevenção 

de incidentes/acidentes e eliminar possíveis atos abaixo do padrão e desvios, 

investindo continuamente no PSD-Programa de Segurança e Desempenho criado 

em  2002.

Como medida adicional várias ações são  implantadas  para eliminar 

riscos e alcançar  melhorias , como exemplo, a  prática de monitoramento das 

atividades executadas no canteiro de um de seus clientes  com o uso da  câmera 

fixada em suporte tripé  que permite o seu remanejamento  para  diversas áreas 

onde a ELBA executa operações de movimentação de cargas com equipametnos 

pesados. 

O monitorametno é uma ferramenta para identificar desvios,   possíveis 

práticas inseguras e as consquentes ações corretivas ou preventivas  visando a 

conformidade operacional dentro dos preceitos de segurança máxima.

MELHORIA CONTÍNUA

Atitudes que fazem a diferença: as boas ideias colocadas em prática!

 Estimulando as sugestões de melhoria, a ELBA evolui com os ganhos associados às mudanças positivas, pois incorpora mais segurança, qualidade e 

eficiência aos processos. A melhoria é resultado das ideias daqueles que  pensam  diferente, usam  a criatividade e inovam. Confira!

 

 
Proposta de melhoria do 

Willynelson Marlon da Costa, Auxiliar 

de Operações: Instalar aspersores de 

água na área da varrição para umidificar 

o setor de trabalho, neutralizando a 

poeira.

 

   

Proposta de melhoria do 

soldador José Almeida que foi 

destaque no PSD : confeccionar  

suporte para fixação dos cilindros de 

gás, melhorando a estabilidade dos 

mesmos.

Proposta de melhoria do 

soldador José Almeida que foi 

destaque no PSD: confeccionar  

Pórtico para auxílio na reforma das 

caçambas, facilitando a locomoção 

de tampas e aumentando a 

eficiência e a segurança durante a 

execução da atividade.

Proposta de melhoria do 

Willynelson Marlon da Costa, 

Auxiliar de Operações: Instalar  

bebedouro  na área de varrição 

oferendo mais conforto para os 

empregados do setor  em 

substituição aos galões de água.

Devido à restrição de 

furos na estrutura do containner 

disponibilizado para a equipe ELBA 

que atende dentro das instalações 

de um cliente,    o colaborador Jose 

A lme ida  Gonca lves  Pere i ra  

aproveitou alguns itens que que 

eram sucata e  criou um suporte 

móvel que não precisa ser fixado na 

parede,  solucionando  o problema 

e melhorando as condições de uso 

do banheiro e o conforto para os 

usuários.

            Proposta de melhoria do
empregado Márcio Luiz Martins
Mendes, mecânico Industrial:
Instalar cobertura para proteção 
dos transformadores e painéis 
elétricos no prédio administrativo 
da Elba.

Proposta de melhoria- 

confecção de câmera fixada em 

suporte tripé
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Homenagem aos empregados que 

completaram 05,10 e 20 anos de ELBA

Da esquerda para direita, na fila à frente: Adrielle Ferreira de Almeida  e 

Onésio Alves Batista (05 anos de Elba). Na fila atrás: Otiniel Jovelino Agripio Froes 

(05 anos de Elba), Claudio Gregorio Almeida (20 anos de Elba), Marcioney Hintz 

de Carvalho e Sidnei Osorio Alves e Leonardo Amancio Teodoro (10 anos de Elba).

GESTÃO DE PESSOAS

Programa de Capacitação Profissional ELBA

O Programa de Capacitação Profissional ELBA foi criado em 2002 como 

ferramenta indispensável para proporcionar à equipe sólidos conhecimentos 

técnicos, incluindo também aspectos de qualidade, segurança no trabalho e 

preservação do meio ambiente. Os instrutores são contratados pela ELBA e 

dedicados ao desenvolvimento dos treinamentos tanto teóricos quanto práticos.

Inicialmente criado para suprir a carência de qualificação profissional do 

mercado, esse Programa se tonou ao longo dos anos, um diferencial competitivo 

da ELBA, pela capacidade de agregar valor ao negócio, elevando a competência da 

equipe e a qualidade dos serviços prestados.

O foco é a formação de uma equipe de primeira linha por meio do 

desenvolvimento das competências para se obter profissionais capacitados e 

comprometidos com os corretos procedimentos operacionais e as normas da 

empresa e dos clientes ELBA.                    

O Programa cria a oportunidade de progressão de carreira baseada nos 

fatores desempenho, normas, capacidade individual e motivação para evoluir, ou 

seja, incentiva o aproveitamento interno dos empregados, mediante oportunidade 

de vagas na empresa, com base na meritocracia.

Para a ELBA manter sua equipe capacitada é uma das ações preventivas 

para garantir uma gestão eficaz, cujo objetivo é: eliminar ou reduzir 

significativamente os incidentes e acidentes, manter os equipamentos em bom 

estado de conservação, oferecer aos empregados um ambiente de trabalho 

seguro, estimular a produtividade e melhorar continuamente os processos e as 

relações dentro da organização, alcançando os resultados desejados.

Confira os resultados!

Capacitação interna para 

processo de promoção de cargo

À esquerda, na fila atrás, Marcelo Basques, Gestor Operações 

Corporativo da ELBA  realizando a entrega dos certificados aos empregados 

promovidos, sendo da  direita para Esquerda: Lucas Pires Ribeiro promovido à 

Estoquista/Pintor;  José do Carmo Alves promovido à Motorista de 

Carreta/Estoquista;  Everton Toledo Calixto Gomes promovido à Assistente 

Administrativo II, Wagner Vieira Silva promovido à Supervisor de Manutenção, 

Eliabner Kessley Silva Duarte promovido a Motorista de CaminhãoEstoquista;  

Joquias Goncalves Junior promovido a Operador/Estoquista;  Wardeley de Souza 

Almeida promovido a Operador/Estoquista;  Otiniel  Jovelino Agripio Froes 

promovido a Estoquista/Pintor.

Ao centro da foto,  o Gestor de Operações da Filial, Felipe Parussoli 

Cardoso parabenizando os funcionários pela conquista das promoções internas e 

pela contribuição na busca da excelência. Da esquerda para direita: Luiz Fernando 

do Nascimento Silva, Matheus Henrique de Lima Costa e Claudinei Lourenço da 

Silva promovidos ao cargo Coordenador de Descarga de Metálicos; Wesley de 

Oliveira promovido a Líder de Descarga de Carvão e Minério; Tarcísio Candido de 

Lima promovido a Mecânico e Elton Aparecido de Castro promovido a Operador 

Polivalente de Aciaria.
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Edvaldo Alves de Oliveira, recebendo o certificado de capacitação para 

promoção ao cargo Motorista de Caminhao Roll-On com Implementos, entregue 

pelo Supervisor de Operações, Elmar Ferreira Leite. 

Larissa Kathleen de Oliveira Porto recebendo o certificado de 

capacitação para promoção ao cargo Controller de Manutenção, entregue pelo 

Supervisor de manutenção, Rodrigo Guimarães Caldeira. 

Capacitação Interna para 

novos admitidos

Da esquerda para direita: Marcelo de Almeida Basques Gestor de 

Operações Corporativo entregando os certificados de capacitação  para os novos 

empregados admitidos, sendo:  Alexsander Alves capacitado a Motorista de 

Carreta/Estoquista, Hortêncio Soares de Oliveira capacitado a Operado/Estoquista 

e Sebastiao Olício da Silva capacitado a Estoquista/Pintor.

À esquerda, Márcio José Máximo recebendo o certificado da 

capacitação realizada durante o período de vencimento de experiência para o cargo 

Auxiliar de Pátio,   entregue pelo Supervisor de Operações, Elmar Ferreira Leite. 

  À esquerda,   Narciso Miranda Santos recebendo o certificado de 

capacitação  realizada durante o período de  vencimento de experiência para o 

cargo Motorista de Caminhão Roll On Roll Off,  entregue pelo Supervisor de 

Operações, Elmar Ferreira Leite.

Treinamento Prático sobre inspeção

 de pré-uso do equipamento

Na foto à esquerda, Edson José da Cruz , Operador de Carregadeira de  

Pátio e à direita, José Leão da Costa, Motorista de Caminhão, ambos recebendo 

treinamento prático ministrado pelo Operador Instrutor Pleno, Luis Sergio de Castro 

sobre  a correta inspeção no equipamento e os devidos registros no check-list de 

pré- uso. 
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Treinamento Prático sobre operação

com escavadeira hidráulica

Emerson Adriano Costa, Operador de Escavadeira Hidráulica, realizando 

o treinamento prático operacional com escavadeira hidráulica.

PSD - Programa de Segurança e Desempenho ELBA

A SEGURANÇA é um valor 
para quem trabalha com responsabilidade

                      Há 11 anos o PSD vem se solidificando como valiosa 

ferramenta de gestão de pessoas utilizada para estimular a prevenção de 

incidentes/acidentes, identificar e inibir os atos abaixo do padrão e implantar ações 

visando melhorias e evolução no desempenho e resultado da ELBA, eliminando-se 

riscos que possam afetar a saúde,  segurança e produtividade das pessoas.  

As pontuações obtidas pelos empregados são conquistadas pelos 

registros que fazem de Recusa de Trabalho em Situação de Risco, Desvio/Hipótese 

de Acidente e Proposta de Melhoria, devidamente aprovados pela gerência, desde 

que não tenham ocorrência de atos abaixo do padrão, o que leva à perda de pontos.

A cada 3 meses as gerências das filiais ELBA realizam o fechamento do 

PSD no sistema onde as ocorrências são lançadas para analisarem o desempenho 

individual dos empregados, verificando aqueles que  melhoraram ou pioraram o 

desempenho, bem como os reincidentes em perda de pontuação.

 Os empregados que atingem as metas são eleitos DESTAQUES EM 

SEGURANÇA e premiados conforme critérios estabelecidos; aqueles que têm baixo 

desempenho participam de reuniões de conscientização coordenadas pelas 

gerências. O objetivo é reforçar para a equipe o valor das regras e dos objetivos da 

ELBA em relação à segurança e qualidade de vida no trabalho.

 A cultura do Comportamento Seguro cumpre o seu propósito na medida 

em que agrega valor para a empresa, os empregados, seus familiares e a 

comunidade, preservando a integridade física e a saúde das pessoas.

 Parabéns aos Destaques por se diferenciarem pelo comprometimento 

com a SEGURANÇA em busca do ZERO ACIDENTE!

PSD - Programa de Segurança e Desempenho ELBA

Da esquerda para direita: Claudinei Avelino da Cruz alcançou 320 pontos 

com 02 registros de desvios e 10 recusas de trabalho em situação de risco, 

Ronaldo Teodoro de Araujo alcançou 550 pontos com comunicação de 103 

desvios, Leandro Gomes Rodrigues realizou 750 pontos com abertura de 22 

registros de recusa de trabalho em situação de risco e 09 registros de desvios e 

Paulo Eni da Luz alcançou 240 pontos com abertura de 06 registros de desvios e 06 

recusas  de trabalho em situação de risco.

Nas fotos acima, o Gestor de Operações Felipe Cardoso, entregando os 

certificados de Destaque De Segurança para:

- (foto à esquerda) Ygor Marcelo Machado, Coordenador de Descarga de 

Metálicos Aprendiz e Anderson de Almeida Mendes Barreto, Soldador. 

- (foto à direita) Wellington Cristiano de Oliveira, Auxiliar de Descarga de  

Minério e Carvão.

Jose Almeida Goncalves Pereira, que exerce o cargo de Soldador, foi  

destaque no Programa de Segurança e Desempenho por ter realizando 9 desvios  

aprovados pelo SESMT/GERÊNCIA e 4 propostas de melhorias (confira na página 

3). 



7 www.elba.com.br

Responsabilidade Social
CIPA Gestão 2019 / 2020

SAÚDE

A ELBA firmou contrato de Plano de Assistência à Saúde com a empresa 

São Francisco Sistemas de Saúde para prestação de serviços ambulatoriais e 

hospitalares com obstetrícia e assistência odontológica em benefícios dos 

empregados que trabalham no estado de SP.

ELBA  firma novo contrato de 

Pano de Saúde em SP   

A ELBA está na fase final do cronograma do , 2019, se ajustando eSocial

às novidades no processo de transmissão de dados para as bases do governo. O 

eSocial foi criado para ser uma ferramenta de fiscalização, evidenciando os 

requisitos legais que já estão previstos na CLT. As empresas têm que se adequar ás 

novidades quanto às informações relativas às obrigações fiscais, previdenciárias, 

trabalhistas, bem como da segurança e saúde do trabalho a serem fornecidas pelo 

sistema Folha de Pagamento ou inserindo as informações manualmente no portal 

do eSocial.   

Para cumprir de forma eficaz o enquadramento da empresa aos 

parâmetros dessa legislação, a Elba promoveu  no dia 16 de março em Belo 

horizonte, um curso ministrado pelo  Sr. Cristiano de Castro, Perito e Engenheiro de 

Segurança do trabalho da empresa – Ocupacional -  para a sua equipe da área de 

Departamento Pessoal e Segurança do Trabalho. O curso  apresentou o conteúdo: 

§  S-1060 – Tabela de Ambientes de Trabalho;

§  S-2210 – Comunicação de Acidente de Trabalho;

§  S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador;

§  S-2221 – Exame Toxicológico do Motorista Profissional;

§  S-2240 – Condições Ambientais do Trabalho – Fatores de Risco;

§ S-2245 – Treinamentos, Capacitações, Exercícios Simulados e Outras 

Anotações.

Marcos Gomes, Técnico em Segurança do trabalho da ELBA ressalta 

que sua participação no curso foi muito importante para esclarecimento de dúvidas 

no âmbito de segurança, previdência social e até relacionadas às diversas 

situações que serão enfrentadas no futuro envolvendo esse tema e os requisitos 

legais e cita: “ O conteúdo está  diretamente relacionado à segurança e saúde do 

trabalho, porém alguns dados podem e devem ser utilizados em outros eventos do 

eSocial e vice-versa. Por exemplo:  – Comunicação de Acidente de Trabalho 

(CAT) e do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

           Os novos membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) 

gestão 2019/2020, composta por representantes do empregador e dos 

empregados ELBA receberam treinamento de 20 Horas para atuarem conforme 

requisitos da NR05, visando a prevenção de acidentes, doenças relacionadas ao 

trabalho e a preservação da vida  e saúde dos trabalhadores.

Desejamos um excelente trabalho a todos!
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MantiqueiraMantiqueira
RECAUCHUTADORA

AV.31 DE MARÇO, 1731
CEP: 36302-016 - SÃO JOÃO DEL REI - MG

www.mantiqueirarecauchutadora.com.br
Tel.: (32) 3371-7800

www.ypirangafiltros.com.br
Tel.: (31)3429-2050

AV.PORTUGAL, 4262
31710 - 400 - BELO HORIZONTE, MG

(31) 3462-9700

INDUSTRIA MECÂNICA

Usinagem, Fabricação de Peças e 

Recuperação em Geral

Av. Marcelo Diniz Xavier, 350 - Califórnia - Belo Horizonte - MG

Cep: 30855-075 Telefax: (31) 3393-2266

E-mail: gerente@duartec.com.br - Site: www.duartec.com.br

Informativo Elba - Nº 62 - ABRIL - 2019

Matriz - elba@elba.com.br - Tel: 55 (31) 3555-2600 - Rua Lecy Gomes Barbosa, 110, Galpão 01, Sala 01 e 02

Bairro Distrito Industrial do Vale do Jatobá - Belo Horizonte/M.G. - CEP - 30.664-004

www.elba.com.br

Case-FiatAllis-HW/Dresser-Hyundai –JCB

Michigan-New Holland- Randon-SEM-Volvo

Peças: Clark –

 

Hyster- Yale

(31) 3479-7300 - BH/MG

TADANO BRASIL 
Equipamentos de Elevação LTDA.

Avenida Angélica, 2491 - Conjunto 77

São Paulo - SP - CEP 01227-200

website: br.tadano.com

Responsabilidade Social

     A ELBA adota a conduta de aliar a gestão do negócio à qualidade do relacionamento que 

estabelece com os seus diversos públicos, implementando ações que visam a promoção da 

inclusão e o desenvolvimento sócio - ambiental, gerando valor para a sociedade e as partes 

interessadas. 

A Ética no trabalho

A ética orienta não apenas o teor das decisões (o que devo fazer) como também o 

processo para a tomada de decisão (como devo fazer). A adoção de princípios éticos e 

comportamentais reflete o tipo de organização da qual fazemos par te e o tipo de pessoa 

que somos.  Para que seja ético no trabalho é preciso antes de tudo ser honesto em 

qualquer situação, nunca fazer algo que não possa assumir em público. Boa reflexão!

+55 (11) 4772-0222
e-mail: sales.tbl@tadano.com

Boas atitudes melhoram o mundo!

Use a cabeça e faça o certo para o meio ambiente!

Pequenos gestos fazem grande diferença!

Campanha consumo consciente

 Para  cumprir um dos objetivo da POLÍTICA DA QUALIDADE, SEGURANÇA,  MEIO 

AMBIENTE E RESPONSABILIDADE SOCIAL ELBA, semanalmente a empresa divulga mensagens 

sobre meio ambiente, ética e textos motivacionais para todos os empregados com acesso a 

computador. Confira!


