ECONOMIA - Corte de custos é essencial, mas sem deixar de lado segurança e qualidade

SOLUÇÕES COMPLETAS
DE CLASSE INTERNACIONAL
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PRINCÍPIOS E EXPERTISE TÉCNICA COLOCAM INDÚSTRIA NACIONAL
ENTRE AS MAIORES EM SOLUÇÕES PARA SERRARIAS DO MUNDO

WORLD CLASS AND
TURN-KEY SOLUTIONS

PRINCIPLES AND TECHNICAL EXPERTISE
PLACE DOMESTIC INDUSTRY AMONG THE
FOREMOST SOLUTION PROVIDERS OF
SAWMILLS IN THE WORLD

“Nada supera a força
do trabalho em equipe,
honesto e com paixão”
André Mendes Fabris

S O L U Ç Õ E S C O M P L E TA S
Scanners e Softwares de Otimização

Picadores e Peneiras

Mecanizações para Manuseio de Tábuas

PARA INDÚSTRIA DA MADEIRA
Máquinas de Aﬁação

Correntes Especiais

Descascadores

Estufas de Secagem

PRINCIPAL

PADRÃO

INTERNACIONAL

COM PARCERIAS TÉCNICO-COMERCIAIS, INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERRARIAS SAI NA FRENTE
PARA FORNECER SISTEMA COMPLETO COM TECNOLOGIA DE
PONTA PARA O MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL
Fotos: divulgação

INTERNATIONAL STANDARD
WITH TECHNICAL-COMMERCIAL PARTNERSHIPS, A SAWMILL MACHINERY
AND EQUIPMENT MANUFACTURER COMES OUT AHEAD BY PROVIDING
COMPLETE SYSTEMS WITH STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY FOR THE
DOMESTIC AND INTERNATIONAL MARKET
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estão, comprometimento com o cliente e
exigência na qualidade do produto final. Há
64 anos, estes são apenas alguns dos pilares
que sustentam o sucesso da Mendes Máquinas
no mercado industrial brasileiro. Fundada em
1956, a outrora pequena empresa familiar, localizada na
cidade de Curitibanos (SC), é hoje sinônimo de tecnologia
e qualidade na fabricação de serrarias para o segmento
madeireiro nacional e internacional, com atuação em mais
de onze países, entre eles Argentina, Chile, Venezuela,
Guatemala, Peru, Bolívia, México, Portugal, Canadá e Nova
Zelândia.
Em 2016, ao completar 60 anos de atuação, a companhia iniciou seu processo de transformação interna,
em que projetou para o futuro, além de uma estrutura de
gestão profissionalizada, a composição de novos produtos
e soluções para o ramo de serrarias. Com a transição para
a terceira geração familiar, a Mendes Máquinas elevou os
já exigentes padrões de excelência, firmando, no exterior,
parcerias com fabricantes líderes de fornecimento tecnológico no processamento de madeira serrada.
“Iniciamos essa preparação da empresa para abrir oportunidades e potencializar nossas competências trazendo
junto o que já havíamos conquistado ao longo dos anos.
Imprimimos um foco maior em desenvolvimento e gestão
de processos e pessoas, que eram, as duas outras pernas
desse fundamental tripé - processos, produtos e pessoas
- que faltavam para um crescimento equilibrado e sustentável da empresa. Hoje, podemos dizer que, mesmo sendo
uma empresa familiar, possuímos um modelo profissional
de negócio”, explica o diretor geral da Mendes Máquinas,
André Fabris.
Com a preparação da empresa para expandir horizontes,
a Mendes Máquinas firmou parcerias técnico-comerciais
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odern management, commitment to the
customer, and insistence on final product
quality. For 64 years, these are just several of
the pillars that underpin Mendes Máquinas’
success in the Brazilian industrial market.
Founded in 1956, today, the once small family business,
located in Curitibanos in the State of Santa Catarina, is synonymous with technology and quality in the manufacture of
sawmills for the domestic and international sawn wood segment. The Company currently operates in more than eleven
countries, including Argentina, Chile, Venezuela, Guatemala,
Peru, Bolivia, Mexico, Portugal, Canada, and New Zealand.
In 2016, after completing sixty years in operation, the
Company began an internal transformation process, designed for the future, including a professionalized management
structure and the composition of new products and solutions
for the sawmill industry. With the transition to third-generation family management, Mendes Máquinas raised its already
demanding standards of excellence by establishing partnerships abroad with leading manufacturers of technological
equipment to process sawn wood.
“We started this preparation for the Company’s future
to be able to create opportunities and enhance our skills,
bringing together what we had already achieved over the
years. We gave a greater focus to processes and people
development and management, which were the other two
legs of our fundamental tripod - processes, products, and
people – lacking in the Company’s search for balanced and
sustainable growth. Today, we can say that, even though
Mendes Máquinas is a family business, we have a professional
business model,” explains André Fabris, Managing Director.
Mendes Máquinas established technical-commercial partnerships with market leaders in sawmill solutions to help in
the Company’s preparation for expanding its horizons. This
is the case of the Italian
company Microtec, an absolute leader in 3D software and scanner solutions;
Nicholson, a worldwide
reference in the development and manufacture of
debarkers; Iseli, a Swiss
company, with 75 years of
expertise and a leader in
the supply of sharpening
equipment; Hildebrand
Brunner, a German company, a forerunner in wood
dryers; Kadant Carmanah,
a world reference in the
development and manufacture of chippers and
screens; and more recently,
with a Canadian company,
Carbotech International,
a specialist in high-performance mechanization for
handling sawn wood.

OLIVER KIER, RODRIGO MENDES,
ARIANNA GIUDICEANDREA E ANDRÉ FABRIS

According to Rodrigo Mendes, Technical Director, the
Partners’ choice was decisive in meeting the most complex
requirements inherent to high-performance sawmills. “We
seek to understand customer operations, from the log yard
to the packaging of dried sawn wood. Today, we can deliver
medium and large-sized projects, with production volume
ranging from 5 to 20 thousand cubic meters of sawn wood
per month. Another great differential that we have is the
technology embedded in our solutions, which allows us to
deliver a product with a high level of performance (use of raw
material) and quality,” explains Technical Director Mendes.
“In addition to technical expertise, state-of-the-art solutions,
and customer focus, we ask our suppliers and partners to
share the values and principles which are the focus of the
internal management of our Company, such as process
optimization, leadership, and professional, ethical and social development,” adds Débora Mendes, responsible for
Human Resources.

RODRIGO MENDES, RON HAIT, DOUG JEFFREY
E ANDRÉ FABRIS

com líderes do mercado de soluções para serrarias, como
no caso da empresa italiana Microtec, líder absoluta em soluções de software e scanner 3D; com a Nicholson, referência
mundial no desenvolvimento e fabricação de descascadores; com a Iseli, empresa suíça com expertise de 75 anos e
líder no fornecimento de linhas de afiação; a Hildebrand
Brunner, companhia alemã, precursora dos secadores de
madeira; a Kadant Carmanah, também referência mundial
no desenvolvimento e fabricação de picadores e peneiras,
e, mais recentemente, com a canadense Carbotech Internacional, especialista em mecanização de alta performance
para manuseio de tábuas.
Segundo o diretor técnico, Rodrigo Mendes, a escolha
dos parceiros foi decisiva para cumprir com as mais complexas exigências inerentes às serrarias de alta performance.
“Nós buscamos entender muito bem as necessidades da
aplicação, desde o pátio de toras até o pacote de madeira
seca. Hoje, somos capazes de entregar projetos de médio
e grande porte, com volume de produção podendo variar
entre 5 a 20 mil m3 (metros cúbicos) de madeira serrada por
mês. Outro grande diferencial que temos é a tecnologia embarcada em nossas soluções, que nos permite entregar um
produto com elevado nível de rendimento (aproveitamento
da matéria-prima) e qualidade”, explica Rodrigo. “Além da
expertise técnica, soluções de ponta e foco no cliente, não
abrimos mão que nossos fornecedores e parceiros compartilhem valores e princípios voltados à gestão interna da
empresa, como otimização de processos, liderança, desenvolvimento profissional, ético e social”, acrescenta Débora
Mendes, responsável pela área de recursos humanos.

RODRIGO MENDES, PHILIPP ISELI E ANDRÉ FABRIS

ANDRÉ FABRIS, TODD MACEY, JEFF BEAULIEU,
MICHAEL COLWELL E RODRIGO MENDES

HEINER HERRMANN, JOS AAN DE STEGGE, ANDRÉ FABRIS,
CHRISTOPHER BRUNNER E RODRIGO MENDES
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CÉLIO SARMENTO, ANDRÉ FABRIS, RODRIGO MENDES, DÉBORA MENDES,
NEWTON FABRIS, JOÃO FARINA, SIDIANO VALDUGA E ALEXANDRO SECHINI

NOVOS PROJETOS
Uma vez preparada para assumir novos e mais complexos desafios, a Mendes Máquinas fechou contratos comerciais com três grandes clientes nos últimos três anos, para
fornecer soluções completas para serrarias: com a Adami
S/A, empresa familiar composta por cinco grandes unidades de negócios: florestal, madeireira, papel, embalagem
e geração de energia; com a Todesmade, empresa filial
do Grupo Todeschini, referência nacional na produção de
móveis planejados e mais recentemente com a Frameport,
uma das maiores e mais experientes fabricantes de portas
na América Latina.
A empresa Adami, com sede na cidade de Caçador
(SC), buscou a Mendes para atualizar seu parque fabril.
Após acordo entre as empresas, surgiu a estrutura que irá
praticamente duplicar a produção em volume da companhia
catarinense, com duas linhas de produção. “Nós fazíamos
cerca de 12 mil m³ por mês. Com a nova serraria da Mendes
Máquinas, hoje, após seis meses de implantação, já estamos
atingindo 16 mil m³ e nosso objetivo é alcançarmos os 20
mil m³ em breve”, enaltece o gerente industrial da unidade
madeireira, Rafael Augusto Barancelli.
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NEW PROJECTS
Prepared to take on new and more complex challenges,
Mendes Máquinas has signed commercial contracts with
three major customers in the last three years to provide
complete solutions for sawmills: with Adami S/A, a family
business composed of five primary business units: forest,
sawn wood, paper, packaging and power generation; with
Todesmade, a subsidiary company of the Todeschini Group,
a national reference in the production of modular furniture;
and more recently, with Frameport, one of the largest and
most experienced door manufacturers in Latin America.
Based in Caçador (SC), Adami sought out Mendes to
upgrade its sawmill facilities. After studying other companies’
operations, a structure emerged that will practically double
the production by volume of the Company from the State of
Santa Catarina, with two production lines. “We used to produce about 12 thousand m³ per month. With the new Mendes
Máquinas sawmill, today, after six months of implementation,
we are already producing 16 thousand m³, and our goal is to
reach 20 thousand m³ soon,” reveals Rafael Barancelli, head
of sawmill operations.
In Mendes, we found the necessary solutions to meet

all Company requirements, including those
for the production of its own brand of doors,
Vert. “We had carried out a series of studies.
We also negotiated with three companies
from abroad. Afterward, we concluded that
the project presented by Mendes was what
best suited our needs. The integration of its
solution with the intelligence and technology
of Microtec’s scanners, combined with the
robustness of the Nicholson debarker, and the
accuracy and performance of Iseli sharpening
equipment, were important in the supplier
decision-making process,” says Victor Adami
Filho, Managing Partner of the Adami Group.
Adami has a 100% verticalized operation;
i.e., it uses a methodology that centralizes
its entire production chain. The Company’s modern sawmill
features a “closed” production chain. “We have a global
destination for all our products. Now, with Mendes Máquinas
system, we have achieved a complete and perfect bringing
together of our production lines, using all our products and
by-products,” adds head of sawmill operations Barancelli.
For the Todesmade sawmill in Cachoeira do Sul (RS), an
ambitious project was carried out for this component of the
Todeschini Group, one of Brazil’s largest furniture producers.
Unlike the other two projects, this came with the need to
create a sawmill for the consumption of forests planted more
than 40 years ago, by the previous generation of the current
Farina family administration.
João Farina Neto, Chair of the Group’s Deliberative
Council, reveals that the equipment’s objective is to initially
produce about 8 thousand m³ of sawn wood per month. The
current Todesmade forest area is approximately 7.8 thousand
hectares of planted pine. For this reason, a new sawmill was
planned and built within the Farina family reforested area.
“We have been investing in these forests for four decades, and the time has come for us to start harvesting them.
We sought out Mendes Máquinas and expressed our needs,
mainly for producing sawn wood products for export. From
international and domestic companies that participated in
presenting supply choices, we selected Mendes due to its

Com a Mendes foram encontradas as soluções necessárias para buscar cumprir todas as exigências da companhia,
que também possui sua marca própria de portas, a Vert. “Fizemos uma série de estudos, negociamos também com três
empresas de fora do país. Após um tempo, concluímos que
o projeto apresentado pela Mendes era o que mais se adequava às nossas necessidades. A integração da sua solução
com a inteligência e tecnologia dos scanners da Microtec,
aliada à robustez do descascador Nicholson, da precisão e
desempenho das máquinas de afiação Iseli, foram importantes no processo de decisão de fornecedores”, afirma
Victor Batista Adami Filho, sócio-diretor do Grupo Adami.
A Adami possui uma produção verticalizada, ou seja,
utiliza uma metodologia que centraliza toda a sua cadeia de
produção. Sua moderna serraria vem para ‘fechar um ciclo
de modernização’ da empresa. “Realizamos a destinação
global de todos os nossos produtos. Agora, com o sistema
da Mendes Máquinas, conseguimos um sincronismo completo e perfeito, de destinação de todos os nossos produtos
e subprodutos”, acrescenta Rafael Augusto Barancelli.
Já para a serraria da Todesmade, em Cachoeira do Sul
(RS), foi realizado um ambicioso projeto para a organização
componente do Grupo Todeschini, um dos maiores produtores de móveis do país. Diferente dos outros dois projetos,
este surgiu com a necessidade de criar uma serraria para
o consumo das florestas plantadas há mais de 40
anos, pela geração anterior à atual administradora
da família Farina.
Presidente do Conselho de Administração do
Grupo, João Farina Neto, revela que o objetivo do
conjunto de equipamentos é produzir inicialmente
cerca de 8 mil m³ de madeira serrada por mês. A
área atual das florestas da Todesmade possui cerca
de 7.800 ha (hectares) de plantio de pinus. Por essa
razão, a nova indústria foi planejada e construída
dentro do reflorestamento da família Farina.
“Temos investido nessas florestas há quatro
décadas e chegou o momento de iniciarmos a
colheita. Procuramos a Mendes Máquinas e expusemos nossas necessidades, principalmente sobre
a produção de madeira serrada para exportação.
VAGUEME JESUS FERNANDES, RAFAEL AUGUSTO BARANCELLI, VICTOR ADAMI
Entre empresas internacionais que participaram do
FILHO, RODRIGO MENDES, JOSÉ ADAMI, ANDRÉ FABRIS, ÁLVARO DOURADO,
processo de escolha de fornecedores, selecionaLUIZ OLÍVIO BORTOLLI E CLEOMIR LUCIANO SCHMIDT (AGACHADO)
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RODRIGO MENDES

GUILHERME OLIVEIRA, RON HAIT E RODRIGO MENDES

(FÁBRICA DA KADANT CARMANAH, CANADÁ)

(FÁBRICA DA NICHOLSON CANADÁ)

mos a Mendes, devido à sua capacidade de entregar uma
solução completa com tecnologia de classe mundial e ao
mesmo tempo valorizando a indústria brasileira. Essa é a
nossa terceira serraria com a Mendes Máquinas, a maior
de todas”, exalta Farina.
A Todesmade possui uma área coberta com cerca de
16 mil m² (metros quadrados) e deverá gerar mais de 130
empregos diretos com a nova serraria, o que inclui também
uma linha de classificação de madeira seca e uma planta de
pellets. O projeto, iniciado em 2020, possui um investimento
em torno de R$ 100 milhões.
Um projeto semelhante nas proporções, mas diferente
na execução, devido às demandas do cliente, está sendo
desenvolvido para o Grupo Frameport, grande exportador de portas e referência no design do vertical grain. O
sócio-fundador da empresa, que possui em seu escopo a
Frameport Madeiras Especiais e a Juliana Florestal, Augusto
Francio, afirma ter sido o responsável por indicar a Microtec à
diretoria da Mendes Máquinas, há alguns anos, antes mesmo
da parceria entre as empresas se concretizar.
“Nós tínhamos esse projeto de construir uma nova
serraria e sabíamos da excelência da empresa. Aliada ao
moderno sistema de scanner da Microtec, seguramente
fecharíamos negócio”, relembra o empresário, há mais de
40 anos no setor madeireiro. “Como precisamos de um
sistema que nos gere o vertical grain, que nada mais é do
que aquelas ‘listras’ na madeira, nós buscamos algumas
tecnologias para conseguir esse design e a Mendes Máquinas desenvolveu um projeto alinhado à essa demanda”,
acrescenta. Para o projeto, a Mendes Máquinas dispôs de
um conjunto maior de equipamentos, para tratamento de
água do tronco e para que o vertical grain fosse otimizado
durante a leitura dos computadores e corte das máquinas.
A escolha pelas soluções da Mendes, realizada por uma
empresa como o Grupo Frameport, só reforça a confiança
do setor em adquirir os produtos da companhia catarinense.
“Temos uma relação com a Mendes já há vários anos e a
escolha por eles foi muito natural, já que precisaríamos de
uma fornecedora capacitada para um projeto desta proporção”, explica Francio.
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ability to deliver a complete solution with world-class technology while valuing the Brazilian company. This is our third
sawmill with Mendes Máquinas, the largest of all,” reveals
Deliberative Council Chair Farina.
Todesmade has a covered area of about 16 thousand
m² and is expected to generate more than 130 direct jobs
with the new sawmill, which also includes a dried sawn wood
classification line and pellet plant. The project started in 2020
and calls for an investment of around R$ 100 million.
A similar project in proportions but different in execution
due to customer demands is being developed for the Frameport Group, a leading wood door exporter and reference in
vertical grain design. Augusto Francio, the Founding Partner
of the Company, which includes Frameport Madeiras Especiais and Juliana Florestal, states that he was responsible for
indicating Microtec as a technical-commercial partner to the
Mendes Máquinas Board of Directors, a few years ago, even
before the commercial partnership between the companies
was realized.
“We had a project to build a new sawmill, and we knew
the excellence of the Mendes’ products. Allied to Microtec’s
modern scanner system, we would certainly do a deal,” recalls
entrepreneur Francio, who has worked in the Forest Sector for
more than forty years. “As we need a system that generates a
vertical grain for us, which is nothing more than those ‘stripes’
in the wood, we sought out several technologies to achieve
this design, and Mendes Máquinas has developed a project
aligned with this demand,” he adds.
For the project, Mendes Máquinas had a broader set of
equipment to treat trunk water and for the vertical grain to
be optimized during computer control and machine cutting.
The choice of Mendes solutions, made by a company
such as the Frameport Group, which has operated in the
market for more than forty years, only reinforces the Sector’s
confidence in acquiring the products from the Company from
the State of Santa Catarina. “We have had a relationship with
Mendes for several years now, and the choice of purchasing
equipment from them was very natural since we would need
a qualified supplier for a project of this proportion,” explains
Frameport’s Founding Partner Francio.

FÁBIO PARISOTTO, EMERSON GEREMIAS, ANDRÉ FABRIS,
AUGUSTO FRANCIO, RODRIGO MENDES E MARCO AURÉLIO

MY MENDES MANAGER
Além do moderno maquinário, a Mendes Máquinas também possui um software de gestão processual
da serraria, o My Mendes Manager, ferramenta de
gestão de equipamentos, que integra as linhas de
serraria à Internet das Coisas, o que qualifica ainda
mais a empresa para a integração à Indústria 4.0. O
engenheiro de controle de automação da Mendes,
Thiago Sampaio, está presencialmente na serraria da
Adami desde a sua inauguração, analisando os dados
do programa e procurando alinhar a empresa para a
máxima produtividade e assertividade. “Meu trabalho
aqui é enxergar as falhas, analisar o programa e corrigir
os possíveis gargalos que possam vir a surgir”, afirma.
Essa ferramenta permite que o usuário acesse os dados de sua linha de produção de qualquer lugar do
mundo com acesso à internet, a partir de dispositivos
móveis, como tablets, celulares, laptops, entre outros.

MY MENDES MANAGER
In addition to modern machinery, Mendes Máquinas also provides procedural sawmill management
software, “My Mendes Manager,” – an equipment management tool that integrates the sawmill lines to the
“Internet of Things” qualifying a company for integration into Industry 4.0. Since its inauguration, Thiago
Sampaio, Automation Control Engineer for Mendes,
has been in the Adami sawmill, analyzing program
data and seeking to align the Company’s operations
for maximum productivity and assertiveness. “My job
here is to see the flaws, analyze the program, and
make corrections for any possible bottlenecks that
may arise,” he says. This tool allows users to access
their production line data from anywhere globally with
internet access, from mobile devices such as tablets,
cellular phones, and laptops.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Além de toda a tecnologia fornecida aos clientes, a
Mendes Máquinas também possui uma qualificada equipe
de profissionais com vasta experiência no pós-venda industrial, composta por especialistas, técnicos e engenheiros,
capacitados em mecânica, elétrica, eletrônica e automação.
A equipe já existe há muito tempo, porém, nos últimos
dois anos, ela vem recebendo uma atenção especial devido
aos grandes projetos implantados pela companhia, que exigem uma demanda cada vez maior. “Anteriormente, nossa
equipe de assistência técnica era compartilhada com nossos
colaboradores de manufatura. Entretanto, hoje já temos uma
equipe dedicada exclusivamente ao pós-venda. Aliás, esta
equipe está sendo multiplicada em grupos, para que possamos atender mais clientes ao mesmo tempo. Esse é um
trabalho de transformação que requer tempo e dedicação.
Montamos um plano de capacitação baseado em necessidades individuais para cada colaborador, trouxemos pessoas
que se destacaram internamente para trabalhar no campo
e também fizemos contratações. A partir de janeiro de 2021
teremos um gestor exclusivo para gerir essa equipe, aumentando ainda mais o nosso compromisso e foco no cliente”,
explica Emerson Geremias, diretor comercial.
A Mendes oferece serviços exclusivos e qualificados que
vão desde a supervisão de montagem no início de um novo
projeto até a manutenção preventiva e corretiva de serrarias.
Outra novidade também vem do plano de manutenção
Mendes, um pacote de serviços (e, em alguns casos, incluindo
peças de reposição) contratados pelo cliente. Um processo
de ganha-ganha que permite um planejamento prévio no
tocante às questões técnicas e orçamentárias, sob gestão
e total responsabilidade da Mendes. “Além da capacitação
técnica do nosso pessoal, estamos constantemente investindo
em equipamentos e dispositivos que garantam qualidade,
precisão e eficiência na execução dos serviços. Somos a única
empresa no Brasil que possui instrumento de alinhamento e
geométrica com tecnologia diferenciada, de ponta. Inclusive
neste momento, estamos adquirindo mais uma unidade deste
equipamento”, comenta Moacir Ebele, gerente industrial.
INVESTIMENTOS
Como parte de sua reestruturação interna, iniciada em
2016, a Mendes desenvolveu um planejamento estratégico de

SERVIÇO EXCLUSIVO DE ALINHAMENTO E GEOMETRIA
DE EQUIPAMENTOS
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ASSISTECH
In addition to all the technology provided to customers,
Mendes Máquinas also has a qualified team of professionals
with extensive industrial after-sales experience, composed of
specialists, technicians, and engineers, trained in mechanics,
electrical, electronics, and automation.
The team has been around for a long time, but it has
received particular attention in the last two years due to the
large projects implemented by the Company, which have
required an increasing demand for after-sales support.
“Previously, our technical assistance team was part of our
manufacturing team. However, today we now have a team
dedicated exclusively to after-sales service. In fact, this team
is being increased and transformed into groups to serve more
customers at the same time. This is a work of transformation
that requires time and dedication. We established a training
plan based on each employee’s individual needs, brought in
individuals who stood out inside the factory to work in the
field, and hired outside the Company. Starting January 2021,
we will have an exclusive manager to manage this team, further increasing our commitment and focus on the customer,”
explains Emerson Geremias, Commercial Director.
Mendes offers exclusive and qualified services ranging
from the design of a new project to assembly supervision and
preventive and corrective sawmill maintenance.
Another novelty also comes from the Mendes maintenance plan, a package of services (which in some cases, including
spare parts) contracted by the customer - a win-win process
that allows prior planning regarding technical and budgetary
issues, all under Mendes management and responsibility. “In
addition to the technical training of our personnel, we are
constantly investing in equipment and devices that ensure
quality, accuracy, and efficiency in the execution of services.
We are the only company in Brazil using a differentiated
technology with the most modern geometric alignment
instrument. Even now, we are acquiring another piece of
this same equipment,” comments Moacir Ebele, Industrial
Manager for the Company.
INVESTMENTS
As part of its internal restructuring, which began in 2016,
Mendes developed a medium and long-term strategic plan
that has been worked on and pains takingly carried out with
managers and employees. This plan calls for work on several
aspects aimed at sustainable growth. Among them, there
is an expansion project, already underway, called “Topázio

médio e longo prazo, que vem sendo trabalhado e executado
a “quatro mãos”, com gestores e colaboradores. Este planejamento contém diversos aspectos que visam um crescimento
sustentável e que, portanto, devem ser trabalhados. Dentre
eles, existe um projeto de expansão, já em andamento, chamado “Topázio Azul.” Ele visa à adequação das instalações
da empresa através de uma planta mais moderna e eficaz.
“Nossos produtos sofreram alterações significativas ao
longo dos últimos 20 anos, eles estão maiores, mais pesados
e mais complexos. Nosso fluxo produtivo hoje está longe do
ideal. Isso tudo impõe significativas dificuldades na produção
dos mesmos, devido às limitações da nossa planta atual,
construída em meados da década de 70. Entendemos também que, apenas espaço não basta, precisamos também de
máquinas e equipamentos que nos permitam seguir a lógica
de produzir mais, melhor e mais rápido. Em outras palavras,
aumentando nossa eficiência interna. Por estas razões, estamos também investindo fortemente em máquinas CNC de
usinagem, corte a laser, metrologia, entre outros. Em fevereiro, iremos inaugurar esta nova planta, em que inicialmente
teremos todo o setor de usinagem em funcionamento, e
em uma etapa posterior, pretendemos construir e mover os
demais setores da fábrica bem como nosso departamento
de engenharia e áreas administrativas”, apontam os irmãos
André, Rodrigo e Débora, sucessores à frente da terceira
geração da companhia. A nova planta da Mendes deverá
ter 10.000 m² construídos de fábrica, com possibilidade de
duplicação desta área.
MENDES PEÇAS
Os investimentos que estão sendo feitos em infraestrutura
e maquinário, visam também alavancar o negócio de peças e
conjuntos montados da Mendes Máquinas, que vai além do
setor de madeira serrada. “Há alguns anos já atendemos diferentes segmentos que procuram encontrar soluções robustas
e confiáveis de peças e conjuntos com alto valor agregado.
Atuamos em setores diversos da indústria de máquinas, como
por exemplo, remanufatura de produtos florestais, usinas de
asfalto e máquinas de lavação industrial. Estamos reforçando
nossa equipe de representação comercial com foco exclusivo neste mercado que apresenta muitas oportunidades”,
comenta Emerson Geremias, diretor comercial.

Azul.” This project aims to transform the Company’s facilities
into a more modern and effective plant.
“Our products have undergone significant changes over
the past 20 years; they are larger, heavier, and more complex.
Our productive flow today is far from ideal, and due to the
limitations of our current plant built in the mid-1970’s, this
imposes significant difficulties in production. We also understand that just more space is not enough. We also need
machines and equipment that allow us to follow the logistics of producing more, better, and faster - in other words,
increasing our internal efficiency. For these reasons, we are
also investing heavily in CNC, laser cutting, and metrological
machines, among others. In February, we will inaugurate this
new plant, in which initially we will have the entire machining
sector in operation. At a later stage, we intend to build and
move the other sectors of our operations as well as our
engineering department and administrative areas,” point
out André, Débora, and Rodrigo, the brothers and sister
who make up the third generation of family management.
Mendes’ new plant is expected to occupy a 10 thousand m²
constructed area, with the possibility of duplicating this area.
MENDES PARTS
The investments being made in infrastructure and machinery also aim to leverage the Mendes Máquinas business
of assembled parts and assemblies beyond the Sawn Wood
Sector. “For some years now, we have been meeting the needs of different segments that seek to find robust and reliable
solutions for high added value parts and assemblies. We
operate in various machine industries, such as forest product
remanufacturing, asphalt plants, and industrial washing. We
are reinforcing our commercial representation team with an
exclusive focus on this market that presents many opportunities,” comments Commercial Director Geremias.
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