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NOSSA EMPRESA
EDITORIAL

Feita de 'bambus'

M

ais do que uma data festiva, o aniversário de 20 anos da Thermic significa o sucesso de uma família formada por clientes e colaboradores. Família esta que sempre teve por base o coletivo. Nessas duas décadas, a
Thermic aprendeu com uma singela planta que esconde uma sabedoria inquestionável: o bambu. Você deve se perguntar o que ela tem de tão especial. A resposta é o simples fato dela existir.
Independente da estação ou da temperatura, o bambu finca suas profundas
raízes e se desenvolve durante todo o ano. Nunca de maneira singular, sempre
coletivamente. Em uma empresa, isso é fundamental. Em qualquer ramo de atividade, o trabalho coletivo é a base para o crescimento. A atuação de um funcionário completa a do outro. Um setor não existe sozinho.
A flexibilidade é outra característica que pode ser usada numa comparação
entre a planta e o mundo dos negócios. Ela é necessária para enfrentar e superar
crises. Para seguir em frente, sem nunca deixar de ter a eficiência como principal
objetivo a seguir.
Num broto de bambu é possível ver todos os entrenós e diafragmas que o
colmo terá. Mais uma vez, é possível a comparação. Foi assim com a Thermic
desde o nascimento, quando adotou como princípios aliar a capacidade tecnológica ao compromisso de honrar prazos acordados com os clientes. Ali já era
possível ver a estrutura que daria tão certo nos anos seguintes.
Usando a sabedoria do bambu, a Thermic festeja os 20 anos de comprometimento, trabalho e sucesso coletivo. Desde os primeiros passos, sempre
foi pensada no todo. Assim como o bambu, soube se firmar e crescer em conjunto. Obrigado por fazer parte dessa história de união!

Abílio Celso Salve, José Hermínio Canella, Virgílio Cesar Franceschi
THERMIC
Salve, Franceschi e Canella Ltda.
Avenida Bernardino Flora Furlan, 2555
Pederneiras/SP – Cep 17280-000
Telefone: (14) 3283-8283
Site: www.thermic.ind.br
Coordenação geral e projeto editorial: Lettera Comunicação Estratégica
Telefones: (14) 3226-1925 / (14) 9671-3747 - Email: contato@letteracomunicacao.com.br
Editora-chefe: Anaí Nabuco – MTB: 23.214 Telefone: (14) 9778-2900
Repórter: Henrique Costa
Edição e coordenação de reportagem: Lucien Luiz
Projeto gráfico /DTP: More Arquitetura de Informação Jo Acs e Mozart Acs
e Marcia A. Rindeika - Site: more-ai.com.br – Telefone: (11) 2099-1135/1168
Email: more-ai@more-ai.com.br Fotografia: Henrique Costa - Tiragem: 500 exemplares
Gráfica: Gráfica Studio A - Fone: (11) 4996-3131

ANIVERSARIANTES
MARÇO
2/3: DANILO GONÇALVES OLLER
2/3: ODAIR JOSÉ DA SILVA
11/3: DANIEL NUNES DE SOUZA
12/3: ALEXSANDRO SIMÕES CAMPOS
14/3: PAULO CÉSAR BORDIN
15/3: TIAGO DOS SANTOS PRUDÊNCIO
16/3: CARLOS EDUARDO SANCHES
20/3: EDENIR FERREIRA
20/3: EVERTON LUÍS BENTO
24/3: ANDRÉ DA SILVA MACENA
24/3: VENCESLAU MARTINÊS JÚNIOR
27/3: TÚLIO DERCI PAPA
29/3: JÚLIO CÉSAR GRAZIERI DE
ALMEIDA
29/3: MARIANA MENDONÇA VICÁRIO
ABRIL
2/4: DIOGO FERREIRA DIAS
2/4: MARCUS VINICIUS DOMINGUES
3/4: EDUARDO ANTONIONI
3/4: JULIANO APARECIDO MENDES
3/4: MAICON JESUS ROCHA DE LIMA
8/4: SIDNEI ROGÉRIO VASQUEZ
11/4: ALCIDES RICARDO VERTUAN
11/4: TIAGO DE SOUZA
11/4: CARLOS EDUARDO FONSECA
13/4: FELIPE MOREIRA BUCCI
14/4: LUCINÉIA CENTENÁRIO
15/4: JOSÉ CARLOS CUNHA
15/4: CAROLINE CAVARSAN
17/4: PEDRO BASSAN
19/4: DHIONES ROSA
20/4: OSVALDO DA SILVA
20/4: WILSON FERREIRA AFONSO
21/4: RAUNI MOURA DA SILVA
23/4: DOUGLAS RAFAEL DE MELLO
23/4: JESSE HIPÓLITO
24/4: ÂNDERSON CRUZ GEREMIAS
26/4: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA
26/4: MARCELO DE SOUZA SANTOS
26/4: DIEGO FABRÍCIO ALVES DA SILVA
28/4: ULISSES TADEU PAPA
30/4: FRANCIANE RUIZ DE CAMPOS

LINHA DO TEMPO
1993
A Thermic cresceu e se tornou "gente grande". Foram
duas décadas recheadas de acontecimentos de todos os
tipos. O Brasil trocou a moeda, elegeu o primeiro operário
para a presidência da República, sofreu com tragédias e
comemorou conquistas esportivas. O mundo não para de
mudar. E também de surpreender. A seguir alguns dos
principais acontecimentos dos últimos 20 anos.
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Líder do movimento
antiapartheid na África do Sul,
Nelson Mandela
divide o Prêmio Nobel da Paz
com o político sul-africano
Frederik de Klerk. Os dois são premiados
pela luta contra a segregação racial.
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ANIVERSÁRIO

DUAS DÉCADAS
DE INOVAÇÃO
Thermic comemora 20 anos de mercado,
consolidada como uma Empresa de soluções
tecnológicas específicas para o setor sucroalcooleiro

"Nossa
postura é a de
sempre pensar no
coletivo e nunca
no individual."
José
Canella

Os diretores Virgílio

B

uscar o sucesso
Fransceschi, Abílio Salve e
"Superar as
José Canella comemoram
e o reconhecios 20 anos da Thermic
crises é sem dúvida
mento depende
de muito trabalho e força
um dos maiores
de vontade. Atributos que
aprendizados."
não faltaram à Thermic,
"Temos que
Virgílio
que comemora 20 anos de
nos reinventar
Fransceschi
fundação neste mês de março
constantemente e
como grande especialista no
Thermic está o
que faz. Fruto da ousadia dos
tempo todo
sócios em apresentar ao mercado
pesquisando."
um produto diferente, a Empresa começou a ser gerada quando
os diretores Abílio Salve, José Canella e Virgílio Franceschi Ú
Abílio

a

Salve
1994

Um acidente no Grande Prêmio
de Ímola, na Itália, mata o piloto Ayrton
Senna, ícone da Fórmula 1.
No mesmo ano, a seleção brasileira
conquista o tetracampeonato,
na Copa do Mundo dos
Estados Unidos.

1995

O sociólogo Fernando Henrique
Cardoso toma posse para o primeiro
mandato como presidente do Brasil.
Ele já havia sido senador e ministro da
Fazenda. O Plano Real e o controle da
inflação são fundamentais para a
candidatura vitoriosa.

1996

Nas eleições municipais, a Justiça
Eleitoral começa o processo de
informatização do voto no Brasil. Nos
Jogos Olímpicos de Atlanta, a dupla
feminina de vôlei de praia conquista o ouro.
Jacqueline e Sandra são as primeiras
brasileiras ao chegar topo alto do pódio.
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NOSSA EMPRESA
Ú ainda trabalhavam em uma usina. Vinte anos depois, o
resultado de tanta dedicação fez da Thermic referência
na recuperação de equipamentos de moenda e no desenvolvimento de tecnologia de ponta para o setor
sucroalcooleiro.
A fórmula do sucesso não é nenhum segredo. "Por
trás de tudo o que conquistamos está o comprometimento. Mas acima de tudo nossa postura é a de sempre
pensar no coletivo e nunca no individual", destaca José
Canella. O diretor confessa ainda que sonhou com a Thermic de hoje, mas não esperava que tudo fosse acontecer
tão rápido. "Confesso que previa demorar um pouco mais.
Tudo deu muito certo, apesar de todas as dificuldades que
tivemos de superar", acrescenta.
A Empresa revolucionou o mercado sucroenergético
ao apresentar tecnologia e robótica como soluções para
a recuperação de peças. "Desenvolvemos a tecnologia a
quente, um produto que assustou aos clientes no início
pela quebra de paradigmas e até mesmo pela de resistência à inovação. Aos poucos conquistamos nosso espaço e a aprovação e satisfação dos clientes foram unânimes", aponta Abílio Salve.
O pontapé inicial estava dado e a ousadia não parou

LINHA DO TEMPO
1997

Bill Clinton começa seu segundo
mandato como presidente dos Estados
Unidos. No Brasil, o Senado
aprova a emenda que permite a reeleição
de prefeitos, governadores e
presidentes. Em Paris, morre a
princesa Diana.
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1998

mais. Atualmente, a Thermic possui um setor especializado
em robótica, focado no desenvolvimento de produtos
para atender as demandas do mercado, como o Robothermic. "Temos que nos reinventar constantemente e a
Thermic está o tempo todo pesquisando. Vamos atrás das
necessidades dos clientes, estudamos as deficiências do
setor e buscamos sempre oferecer o melhor aos nossos
parceiros", explica Abílio.

EVOLUÇÃO
A Thermic cresceu no tamanho e na credibilidade nessas
duas décadas de fundação. O pequeno escritório onde tudo
começou, em Pederneiras, se transformou em duas grandes
unidades, hoje com um grande complexo esportivo e até um
pomar. Tornou-se também uma grande família, formada por
colaboradores, clientes e diretores.
E assim como em toda família, a Thermic enfrentou
dificuldades ao longo de todos esses anos. "Superar as
crises é sem dúvida um dos maiores aprendizados", ressalta Virgílio Fransceschi. "Lidamos com elas de mãos
dadas e no coletivo. Nós, os colaboradores e os parceiros. Nessas horas temos que segurar a barra e seguir em frente".

O nascimento de Sasha, a filha da
apresentadora Xuxa, é documentado e
divulgado em rede nacional. No esporte,
Ronaldo, outra celebridade brasileira,
chama a atenção do mundo ao sofrer um
mal-estar antes da final da Copa entre
Brasil e França. A Seleção sai derrotada.

1999

Fernando Henrique Cardoso toma
posse para o segundo mandato. Vítima da
onda de sequestros, Wellington, irmão da
dupla Zezé di Camargo & Luciano, é
libertado. Num cinema de São Paulo, o
estudante de medicina Mateus Meira mata
três pessoas com uma metralhadora.
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2000

O Brasil comemora o
aniversário de 500 anos do
descobrimento. Na ciência, um
grande avanço: o DNA humano
é mapeado. O tenista Guga
chega ao topo como grande
campeão mundial.

2001

O primeiro ano do novo
milênio é marcado pelo
atentado terrorista de 11 de
setembro. Terroristas da AlQaeda lançam dois aviões
contra as Torres Gêmeas e um
contra o Pentágono.

2002

Na quarta disputa pela
presidência da República,
Lula é eleito. Após deixar
Romário fora da lista da copa,
o técnico Luiz Felipe Scolari
comanda a conquista
do penta.

2003

Lula toma posse para o
primeiro ano do primeiro
mandato. Saddam Hussein
é capturado por
americanos em seu
esconderijo. Em 2006 é
enforcado.
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LINHA DO TEMPO
2004

O ano começa com o alerta para o
Furacão Catarina. O ciclone extratropical
atinge a costa de Santa Catarina,
destruindo 1.500 casas e danificando
outras 40 mil. No mesmo ano, um tsunami
atinge a Indonésia e outros 14 países,
matando 230 mil pessoas.
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2005

Em abril de 2005, morre o
Papa João Paulo 2º. Ele entra
para a história com o terceiro maior
pontificado, 27 anos à frente da
Igreja Católica. Também
fica conhecido por ser um papa
popular e carismático.

2006

Favorita da Copa, a seleção brasileira
leva na bagagem o título de 2002 e a
conquista da Copa das Confederações de
2005. Entretanto, o favoritismo sucumbe
diante de um velho rival, a França. O Brasil
se despede da Copa do Mundo de 2006
nas quartas-de-final. A Itália fatura o título.
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SUCESSO
NAS USINAS

N

ascido em "casa", o Robothermic é
o carro-chefe da Empresa quando o
assunto é tecnologia. Depois de
quase dois anos de desenvolvimento, o
equipamento foi lançado no mercado.
Foi pensado para resolver dois problemas graves no processo de soldagem
de moenda: a exposição do trabalhador a um serviço insalubre e de
grande risco de acidentes. O responsável por soldar a moenda, durante a
moagem da cana, fica exposto ao vapor, à umidade excessiva e à poeira.
Robothermic
Além do papel social, o equipamento taminovou a
recuperação de bém gera uma grande economia em material utimoendas nas lizado, no tempo de serviço e na reaplicação de
usinas
consumíveis.

Onde a Thermic está presente
FICHA TÉCNICA

Mato Grosso
Goiás
Minas
Mato
Gerais
Grosso
do Sul São Paulo
Paraguai
Rio de
Paraná
Janeiro
Pederneiras

2007

Um avião da TAM se choca
contra um prédio da empresa ao
lado do Aeroporto de Congonhas, em
São Paulo, e pega fogo.
O acidente provoca a morte de 187
pessoas que estavam no avião e
outras no prédio.

Thermic Salve, Franceschi e Canella Ltda.
Data da fundação: 15 de março de 1993.
Especialidades: Solda, usinagem e recuperação. Desenvolvimento
de tecnologias para o setor.
Usinas atendidas: 23 no Brasil e uma no Paraguai
Número de Colaboradores: 289
Diretores:
Abílio Celso Salve, José Hermínio Canella, Virgílio Cesar Franceschi.

2008

A menina Isabella Nardoni,
de cinco anos, morre ao ser jogado do
sexto andar do prédio onde
estava com o pai, a madrasta e dois
irmãos menores. O caso ganha grande
repercussão. Os dois adultos foram
condenados pelo crime.

2009

Toma posse Barack Obama,
o primeiro presidente
afro-descendente dos Estados Unidos
da América.
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Eles cresceram com a Thermic

O

s 20 anos de sucesso da Thermic só são possíveis por conta do trabalho e da dedicação de cada colaborador. Ser referência no que faz e ainda inovar apresentando tecnologia de ponta é fruto do
dia a dia dos colaboradores. Com muito trabalho, eles fazem a engrenagem funcionar. Conheça
abaixo os colaboradores com maistempo de casa.

Mingão viu
a Thermic
evoluir

Odailton
cresceu junto
com a Empresa

Fabiano
começou como
temporário

Nardo
acompanha
ampliação

Paulo Sérgio
sente
orgulho

O gestor Domingos
Rosemir Saranholi, mais
conhecido como Mingão, foi chamado para
um serviço temporário
de 15 dias e ficou na
Thermic. Ele acompanhou o crescimento da
Empresa e viu o primeiro barracão se
transformar nas duas
unidades que a compõem atualmente. "Os
15 dias viraram 15
anos. É bom acompanhar o crescimento da
Thermic e poder crescer
com ela".

Em 2002, o soldador Odailton Cezar da
Silva passou a integrar
a equipe Thermic. Começou como ajudante
geral e conquistou seu
lugar. "Nas horas vagas
eu aprendia a soldar
para poder ajudar ainda
mais. A Thermic me permitiu crescer e hoje ela
faz parte da minha família", destaca.

Há 11 anos, Fabiano
Pereira começava a trabalhar na Thermic. Hoje
é integrante do projeto
de Ponte Rolante. "Fiz
um trabalho temporário
e no ano seguinte fui
chamado novamente e
estou aqui até hoje.
Nesse tempo acompanhei o crescimento da
Empresa e isso é mui
to bom, comenta Fabi
ano.

Outro gestor que
acompanhou o crescimento da Thermic é
Reginaldo Bento de
Melo, ou simplesmente
Nardo. Há 13 anos na
Thermic, ele viu a ampliação da unidade 1 e
a construção da unidade 2. "Estar aqui há
tanto tempo e ver que a
Thermic cresceu e proporcionou o nosso crescimento é muito gratificante", comenta.

Fechando o time escalado em 2002, o torneiro mecânico Paulo
Sérgio Pereira também
completou 10 anos de
casa. "Sinto orgulho por
fazer parte da Thermic e
de contribuir com esse
sucesso", ressalta.

LINHA DO TEMPO

2010

Começa a Primavera
Árabe, importante ação
revolucionária que
culmina com o fim de
vários regimes autoritários
no Oriente Médio e no
norte da África.
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2011

Os Estados Unidos
anunciam a morte de
Osama Bin Laden, líder e
fundador da Al-Qaeda e
responsável pelo ataque
de 11 de setembro
de 2001.

2012

Ano de perdas para
o Brasil. País se despede
do humorista Chico Anysio,
da apresentadora
Hebe Camargo e do arquiteto
Oscar Niemeyer.

2013

O papa Bento 16
surpreende o mundo ao
renunciar. O cardeal argentino
Jorge Mario Bergoglio é
escolhido novo papa, adota o
nome de Francisco e
demonstra atitudes simples.

