
Votorantim Metais é reconhecida como uma das 

empresas mais inovadoras do Brasil 

Companhia recebe reconhecimento da CNI e SEBRAE por Gestão da Inovação 

 

São Paulo, 14 de abril de 2014 – A Votorantim Metais foi uma das finalistas do 

Prêmio Nacional de Inovação, iniciativa da Mobilização Empresarial da 

Inovação (MEI), realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e 

pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). A 

companhia ficou entre as quatro empresas que se destacaram em “Gestão da 

Inovação”, na categoria Grandes Empresas, em cerimônia realizada na noite 

desta terça-feira, dia 13, na sede do Senai, em Brasília (DF).  

A Votorantim Metais foi reconhecida pela contribuição para o aumento da 

competitividade da indústria nacional, por meio da utilização de sistemas e 

técnicas voltados para o aprimoramento da gestão da inovação que podem 

servir de exemplos a serem aplicados por outras empresas. “O prêmio 

reconhece nossos esforços em buscar diferenciais que coloquem a Votorantim 

Metais num patamar superior de performance e competitividade no mercado 

nacional e internacional”, afirma o diretor de Tecnologia e Engenharia da 

Votorantim Metais, Alexandre Gomes.  

A Inovação integra os princípios de gestão da Votorantim Metais e pode ser 

percebida de maneira transversal, passando desde a área de desenvolvimento 

tecnológico, à gestão de pessoas, relacionamento com partes interessadas e 

cadeia de valor. 

Por conta do trabalho na área de desenvolvimento tecnológico e inovação, a 

Votorantim Metais é uma das empresas do setor industrial que melhor 

aproveitam o modelo de estímulo à inovação inaugurado em dezembro de 

2011 com o projeto-piloto que deu origem à Empresa Brasileira de Pesquisa e 

Inovação Industrial (Embrapii). A organização social (OS) foi criada pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) em parceria com a CNI e 

com o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 



Em dois anos de operação do projeto piloto da Embrapii, a Votorantim Metais já 

é a empresa no Brasil que tem o maior número de projetos aprovados pelo 

Senai-Cimatec, uma das instituições de ciência e tecnologia (ICTs), 

credenciadas pela autarquia. Em valores, os projetos executados pela 

Votorantim Metais em parceria com o Senai-Cimatec somam orçamento de R$ 

23,5 milhões, o que representa um terço do total de recursos liberados pelo 

Senai-Cimatec no âmbito da Embrapii. 

Projetos – Até o momento, oito projetos de inovação tecnológica estão em 

execução, por meio da parceria. Eles foram definidos após a conclusão de um 

primeiro projeto que inaugurou a parceria entre Votorantim Metais e o Senai-

Cimatec, finalizado em menos de um ano – entre maio de 2013 e fevereiro de 

2014. O trabalho resultou no desenvolvimento de um novo sistema de queima 

de combustíveis renováveis, criado para reduzir o consumo de óleos à base de 

petróleo.  

O projeto já foi testado pela Votorantim Metais em uma de suas plantas-piloto 

de combustão, em Niquelândia (GO); e agora passa por fase de testes 

industriais. O objetivo é reduzir as emissões de gases causadores do efeito 

estufa e ter menores custos operacionais. “A nova tecnologia vai permitir a 

redução do uso de combustíveis fósseis, o que contribuirá para diminuirmos a 

emissão de gases do efeito estufa”, complementa Alexandre Gomes.  

 

Sobre a Votorantim Metais  

A Votorantim Metais é uma empresa do Grupo Votorantim, um dos maiores 

conglomerados empresarias da América Latina. A companhia possui dezessete 

unidades: onze no Brasil, quatro nos Estados Unidos, uma na China e uma no 

Peru. A Empresa é a maior fabricante de níquel eletrolítico da América Latina, 

líder no mercado brasileiro de alumínio e uma das cinco maiores produtoras de 

zinco do mundo.  
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