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PALAVRAS DO PRESIDENTE 

Prezados amigos Leitores!
Apresentamos nossa 2ª edição de retomada 
do Jornal Inform@ação. Nesta edição 
poderemos ler uma série de informações 
importantes sobre as estruturas de nossas 
fábricas, mostrando nosso potencial, nossas 
expectativas, e também nosso esforço para 
melhor atender nossos clientes e parceiros 
comerciais.
Também começaremos a apresentar, a partir 
desta edição, os depoimentos de alguns de 
nossos clientes, o que engrandecerá 
sobremaneira as nossas parcerias com suas 
opiniões e comentários sobre a nossa 
empresa.
Agradeço aos que colaboraram, de alguma 
maneira, com as matérias aqui postadas e 
desejo uma boa leitura a todos!
Seguimos em frente! 
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FALA DIRETORIA!

Preparados para o futuro?
Prezados amigos, colaboradores, clientes e 
fornecedores, todos nossos verdadeiros 
parceiros.
Estamos apresentando a vocês a edição de 
Outubro/21 do jornal interno Inform@ção, 
onde abordaremos os assuntos da Manoel 
Marchetti S/A.
Estamos preparados para o futuro? Esta 
pergunta é talvez a mais difícil de responder, 
fazemos previsões, análises, planos e muitas 
vezes em uma semana altera tudo, vem uma 
pandemia, dificuldades com matéria prima, ou 
até mesmo um “bug” no sistema... estamos 
preparados para o futuro?
A empresa Manoel Marchetti tem um 
diferencial, nossa equipe é constantemente 
desafiada e buscamos através do nosso dia a 
dia, fazer nosso crescimento, através de ações 
em busca de qualidade, capacitação, 
certificação, garantia de entrega e inovações 
em nossos produtos, para realmente deixar 
nossos clientes e amigos satisfeitos.
Não deixamos de criar e investir, não só em 
máquinas e processos, mas também nas 
pessoas e na sociedade, estabelecendo uma 
relação harmoniosa com a comunidade e meio 
ambiente, fator essencial para um futuro 
promissor.
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Dicas de crescimento e planejamento 
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Dia da árvore
Ginástica laboral, o que é?
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dicas de crescimento e
planejamento pessoal  
Manter-se motivado é um dos principais focos 
para quem deseja ir além. Ser organizado com 
suas metas e objetivos, seja ela do dia, mês ou 
ano, fazendo boas leituras, ou buscando 
conhecimento na sua área através da 
constante atualização pessoal, são fatores 
fundamentais para manter a motivação.
Sendo determinado você se sentirá mais 
seguro e desempenhará melhor seu trabalho, 
sentindo mais disposição para novos desafios. 
Isso fará toda diferença, seja no seu trabalho 
ou na sua vida pessoal, proporcionando 
melhores resultados para você. 
Nos dias atuais ter controle sobre seu 
dinheiro, pagar todas as contas, ter uma 
reserva para as emergências e ainda poder 
realizar todos os sonhos, parece muito difícil 
para maioria das pessoas. Mas com um 
controle financeiro simples e objetivo de seu 
salário x suas despesas, é possível tomar as 
melhores decisões.

Temos algumas dicas para quem
procura uma boa organização financeira:

• Organize suas contas mensais 
e coloque suas despesas em 
uma planilha ou em um 
caderninho;

• Se está apertado, simplifique 
seu estilo de vida;

• Compare preços antes de 
comprar algo;

• Opte pelo cartão de crédito e 
empréstimos somente em 
último caso;

• Prefira pagar à vista;

• Acompanhe com frequência 
seu extrato bancário.
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Motivação
+ foco

Problema

Solução
e resultado

Lilian Katy Carpes
Coordenadora de Recursos Humanos

Por Kamila Larsen Rocha
Coordenadora de Marketing 



Dia 21 de setembro é uma data super 
importante para a Manoel Marchetti, quando 
se comemora o Dia da Árvore, símbolo maior 
da natureza e nossa principal matéria prima. 
Na semana de 21 a 24 de setembro foram 
distribuídas 450 mudas de árvores no centro 
da cidade e também no colégio Hamônia, 
quando 97 crianças participaram de uma 
palestra de educação ambiental. Também 
ocorreram atividades no Grupo de Escoteiros 
de Ibirama, com a participação de 
colaboradores da Marchetti. Todas as 
atividades tiveram por objetivo estimular os 
jovens para o plantio e conscientização sobre 
a importância das árvores para o meio 
ambiente e para a melhoria da qualidade de 
vida no mundo.

A Manoel Marchetti é uma empresa que está 
comprometida com a natureza, utilizando 
somente produtos de origem florestal sustentável 
e que sejam ecologicamente corretos. 
A árvore é essencial para as nossas vidas. 
Pense nisto!

dia da árvore21.09
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Por Kamila Larsen Rocha 
Coordenadora de Marketing 

Alex Wellington dos Santos
Diretor de Operações



EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA E DE
INFRAESTRUTURA
A Manoel Marchetti S.A. vem colhendo bons 
frutos decorrentes da migração de suas 
unidades fabris ao Mercado Livre de Energia. 
Em tempos de tarifas cada vez mais caras, a 
empresa vem economizando em média 15% 
com o consumo de energia elétrica de fontes 
renováveis contratada direto de geradores e 
comercializadores. Devido a esta prática 
sustentável, a companhia reduziu a emissão de 
mais de 600 tCO2 de gases de efeito estufa em 
2020, equivalente a um reflorestamento de 
4.200 árvores em 30 anos.

ginástica laboral
o que é?
Na segunda metade da década de 80, a prática 
de Ginástica Laboral nos locais de trabalho já 
existia na forma de atividade tradicional, e se 
associava ao aparecimento das LER/DORT, 
pois foi nessa época, em 1987, que ocorreu o 
reconhecimento oficial da então chamada 
“Doença dos Digitadores”. Nos anos 90, a 
Ginástica Laboral teve sua grande explosão no 
Brasil, e inúmeras empresas passaram a 
introduzir a execução de exercícios em suas 
rotinas laborativas.
A importância da Ginástica Laboral, desde 
então, está muito bem estabelecida e 
cientificamente comprovada.

Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados 
ao Trabalho (DORT) e Lesões por Esforço 
Repetitivo (LER) são as principais causas dos 
acidentes de trabalho, que é a forma de agravo 
à saúde que mais afasta os funcionários dos 
seus postos de trabalho. As doenças causadas 
por sobrecarga física são decorrentes dos 
movimentos repetitivos e posturas prejudiciais. 
A Ginástica Laboral é o conjunto de práticas 
físicas elaboradas para prevenção de LER e 
DORT. Visam diminuir o número de acidentes 
de trabalho e aumentar a disposição física e 
psicológica do trabalhador, bem como 
promover a maior integração no ambiente de 
trabalho.
Na semana da CIPA vamos ensinar e praticar a 
ginástica laboral para prevenção das lesões, 
melhoria do desempenho laboral, sensação de 
bem-estar na jornada de trabalho e, 
principalmente, para sentir-se bem ao término 
de mais um dia de trabalho quando voltaremos 
para nosso lar.
A Ginástica Laboral é ferramenta imprescindível 
que manterá a harmonia do corpo e da mente 
para uma vida saudável.

Por Dr. Marco
Aurélio Follador
Médico da Manoel Marchetti

Por Eduardo Langaro
De Oliveira
Engenheiro Eletricista da Marchetti 05



O Grupo Balaroti é atendido, durante todos 
estes 30 anos de parceria com a Marchetti, 
pela Representação Comercial DÁCRON de 
Curitiba, através do Sr. Sergio Mauro Todesco. 
Parabenizamos, com muita satisfação e 
respeito o Sr. Mauro, pela dedicação nestes 
longos anos de parceria com o Grupo Balaroti. 06

com a palavra:
o cliente!
O principal patrimônio da Marchetti são seus 
clientes e parceiros de negócio, cultivados com 
dedicação e muito respeito nestes 65 anos de 
história. Por este motivo, temos a honra e 
satisfação de ouvi-los, de forma a 
aprimorarmos, dia-a-dia, a nossa amizade, 
parceria e relacionamento comercial. 

Com a palavra o Sr. Antônio Roberto Rui – 
Gerente de Suprimentos do Grupo Balaroti

“A parceria do Balaroti com a Manoel Marchetti 
já soma 30 anos, fruto de um bom trabalho em 
conjunto, e consequência da escolha de 
produtos com qualidade e design dedicados 
aos nossos clientes. Atualmente com 29 lojas 
em operação nos estados do Paraná e Santa 
Catarina, o Balaroti dedica-se ao setor varejista 
da Construção Civil, e conta com os excelentes 
produtos da Marchetti nos segmentos de 
Portas e seus Complementos. Os produtos 
apresentam acabamento de alta qualidade, 
com praticas de sustentabilidade na sua 
fabricação e com uma excelente diversidade 
de itens disponíveis, o que nos possibilita 
atender uma vasta gama de perfis de clientes.
Com o objetivo mútuo de atender com 
eficiência os clientes em suas lojas, o trabalho 
entre as duas empresas e suas marcas é um 
sucesso, o que justifica a parceria de tantos 
anos. Não temos nenhum problema com o 
pós-venda, pois a empresa consegue nos 
atender com muita eficiência e rapidez. 
Estamos muito satisfeitos com a agilidade e a 
dedicação dos funcionários da Marchetti e de 
seu Representante em nos atender e aos 
nossos clientes. 
Obrigado à Marchetti pelos 30 anos nesta 
excelente parceria com o Balaroti!”



nosso pátio de toras
Atualmente a Marchetti processa um total de 
12.000ton de toras por mês, e possuímos em 
estoque constante o suficiente para cinco dias 
de consumo ininterruptos. 
Para uma melhor conservação e 
aproveitamento destas toras, utilizamos o 
sistema PEPS (Primeira que Entra é a Primeira 
que Sai), uma espécie de FIFO. Ou seja, as toras 
ficam o menor tempo possível estocadas nos 
pátios até serem serradas e secas 
artificialmente através de câmaras de secagem, 
com acompanhamento de softwares de última 
geração. Este processo evita a proliferação de 
fungos, os quais proporcionam o “azulamento” 
da madeira e manchas que alteram a cor, 
práticas que não são admitidas nos produtos 
fabricados pela Manoel Marchetti.
Todos os caminhões florestais dos 
fornecedores são pesados, registrados e o 
volume de toras medido no momento da 
entrega, de forma a controlar a quantidade de 
toras e possibilitar indicadores de 
aproveitamento, ajudando nas nossas tomadas 
de decisões .A manutenção do pátio é feita 
mensalmente pelo departamento florestal 
(patrulha mecanizada), e diariamente pela 
equipe do Pátio.

Atualmente contamos com quatro pás 
carregadeiras e cinco operadores habilitados 
para o descarregamento dos caminhões e o 
abastecimento das serrarias. As toras, em sua 
grande maioria, são recebidas no comprimento 
de 7,00m, e são descascadas e cortadas antes 
de entrarem nas serrarias. Sua casca é 
destinada à geração de vapor para a secagem 
da madeira, e as sobras do processo são 
disponibilizadas ao mercado de biomassa.

Por Marcio Andre Carniel 
Gerente de Produção
da Manoel Marchetti 07

nossa frota de
gigantes!
Na área de transportes da Manoel Marchetti, a 
empresa dispõe de veículos próprios que 
atendem todas as demandas necessárias, 
desde o abastecimento das fábricas com a 
matéria prima, até a entrega do produto final ao 
cliente. E para que tenhamos este bom 
desempenho, pensamos constantemente na 
manutenção e na renovação da frota. 
Neste ano de 2021 tivemos a incorporação de 
caminhões com alta performance e tecnologia, 
como o novo VOLVO FMx 540 Florestal, que 
possui câmbio automático e cabine leito, que 
oferecem conforto e segurança ao motorista, 
além de uma maior capacidade de carga, 
otimizando o transporte das toras.  
Na área de entregas, possuímos carretas que 
viajam por todo o Brasil levando nossos 
produtos e mantendo a ligação e 
comprometimento com o cliente. 

Atualmente a frota da Marchetti conta com 48 
Caminhões, Tratores, Pick-ups, Automóveis e 
Motocicletas, dedicados às atividades de 
Transporte Rodoviário, Transporte de Biomassa, 
Extração de Madeiras e Transporte de Pessoal. 
Realmente uma frota de respeito nas estradas 
deste Brasil afora!!

Por Fábio Calza Martins
Coordenador da Oficina de
Veículos da Marchetti
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cef homologa
portas da marchetti

reportagem
marchetti na nd tv

Criada em 2013, a Norma Brasileira de 
Desempenho para Portas de Madeira, a NBR 
15.930, substituiu as antigas e limitadas normas 
para portas estipuladas através da NBR 15.575 
da Construção Civil. Muito mais completa e 
abrangente, a atual NBR 15.930 proporciona 
seguranças e garantias para a Construção Civil 
em geral no país, visto que discorre diversos 
procedimentos para identificação do 
desempenho das Portas de Madeira em Geral.
Desenvolvida por um seleto grupo de 
fabricantes nacionais e coordenada pela 
Associação Brasileira da Industria de Madeira 
Processada Mecanicamente (ABIMCI), o 
Programa Setorial de Qualidade de Portas de 
Madeira para Edificações (PSQ-PME) tem 
como objetivo promover a NBR 15.930 em 
âmbito nacional e internacional.
Recentemente, o programa obteve sua maior e 
mais importante conquista: o reconhecimento 
oficial da CAIXA ECONOMICA FEDERAL e a 
exigência do órgão para que, a partir de agora, 
todas as portas utilizadas em 
empreendimentos financiados pelo banco 
sejam, obrigatoriamente, 100% certificadas 
pela NBR 15.930. 

Ainda em comemoração aos 65 anos de 
Manoel Marchetti, a empresa foi convidada a 
participar do quadro “Nossas empresas, 
grandes histórias” do grupo ND, da TV Record 
de Santa Catarina, um programa de divulgação 
estadual que fala sobre toda a trajetória das 
empresas mais antigas e importantes do 
estado. Nesta entrevista, concedida pelo 
Diretor Comercial e Marketing da Marchetti, o 
Sr. Roberto Nejm Jr., imagens incríveis foram 
mostradas, além de demais assuntos 
importantes que tratam sobre o crescimento 
da empresa nestes 65 anos de história. 

O quadro foi apresentado durante o mês de 
Setembro, e para quem ainda não o assistiu 
basta acessar o Portal da NDMAIS, onde o 
vídeo está disponível, ou através do seguinte 
link:
https://ndmais.com.br/noticias/nossas-empr
esas-grandes-historias-conheca-a-trajetoria-
de-65-anos-da-manoel-marchetti/.
Um vídeo emocionante e que nos enche de 
orgulho pelo belo caminho de sucesso que a 
Manoel Marchetti vem trilhando desde 1956.

Além de equalizar o fornecimento feito por 
fabricantes que já atendem a norma, esta 
determinação trará padronização e 
qualificação obrigatória aos fabricantes que 
ainda não estão enquadrados nas normas de 
qualidade e desempenho necessários aos 
produtos oferecidos no mercado nacional. 
A Manoel Marchetti é membro do Programa 
PSQ-PME da ABIMCI desde o princípio dos 
estudos da NBR (1999), e atualmente somos 
uma das empresas com o maior número de 
portas e kits certificados dentro do programa. 
Garantir a satisfação de nossos clientes, 
através do seu bem-estar e segurança, além da 
funcionalidade dos produtos fornecidos, 
sempre esteve presente nos objetivos da 
empresa e nos produtos por ela produzidos. 
Desejamos sucesso contínuo ao Programa 
Setorial de Qualidade da ABIMCI, o PSQ-PME, 
e procuraremos sempre exceder as 
expectativas de nossos clientes, com produtos 
de qualidade e serviços de excelência!

Por Djonata Osni da Silva
Coordenador de Vendas-Kit Porta Pronta

Rede Record - SC

Por Kamila Larsen Rocha
Coordenadora de Marketing 
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nossos gerentes
um timaço!
Nossos colaboradores são o patrimônio interno 
da nossa empresa, afinal sem eles nada, 
absolutamente nada, seria possível. Cada um, 
dentro da sua função, contribui para que os 
resultados sejam alcançados.
Com um experiente e competente time de 
Gerentes em diversas áreas, a Marchetti busca a 
melhoria contínua nos processos de 
abastecimento, produção, vendas e 
administração dos resultados.

A maioria dos Gerentes da Marchetti 
ingressaram na empresa há bastante tempo, 
desempenhando funções básicas e, com muita 
determinação e merecimento, conquistaram o 
caminho até a Gerência. 
Temos orgulho desse time, e estamos seguros 
que a condução das atividades a eles confiadas 
serão desempenhadas com excelência.  

dia das crianças
O dia das crianças é comemorado no dia 12 de 
outubro e para homenageá-las foi realizada em 
todas as Unidades da empresa a distribuição 
de presentes para que os funcionários 
entregassem aos seus filhos. 
Ser criança é uma época da vida da qual 
sentimos saudades quando envelhecemos... E é 
exatamente nesta data, dedicada a todos esses 
pequenos seres, que têm a inocência como 
principal característica, que devemos não só 
valorizar a energia infantil, como também 
procurar resgatar a essência da criança.
Feliz dia das crianças!

Apresentamos os atuais Gerentes da Manoel Marchetti S.A:

Sr. Ademir
Piske

Gerente de 
Controladoria

Sr. Gilson
Gertsch

Gerente de 
Produção

Sr. Halison
Deiler Scoz

Gerente 
Comercial 

Mercado Externo

Sr. Jailer
Wippel
Gerente

Financeiro

Sr. Marcelo 
Nicolau Cuch
Gerente de 
Produção

Sr. Marcio 
Andre Carniel

Gerente de 
Produção

Sr. Marcondes 
Renato Lunelli

Gerente de 
Custos e 

Orçamentos

Sr. Osmar 
Siegfried Reiner 

Gerente 
Comercial 

Mercado Interno

Sr. Tiago
Jonas Hirsch 
Schwengber
Gerente de

Projetos 

Por Diretoria Executiva
Manoel Marchetti

Por Kamila Larsen Rocha
Coordenadora de Marketing 

Julia Nejm

Kemili Elytania Rodrigues e
Kesia Elymara Rodrigues

Afonso Wellington
dos Santos

Maria Vitória da Silva



plantio de pinus

treinamento e
ações sesmt

A empresa Manoel Marchetti S.A possui 
reflorestamentos formados por plantios de 
Pinus e Eucalyptus, em diversas regiões do 
Estado de Santa Catarina e que servem como 
matéria prima para o abastecimento das 
unidades fabris.
Nos plantios investimos em mudas com 
melhoramento genético com a mais alta 
tecnologia, buscando obter a maior 
produtividade por hectare. Todo o processo de 
plantio e manutenção são realizados por 
equipes qualificadas e treinadas, que atendem 
todos os critérios de qualidade e segurança.
Além da parte técnica, priorizamos a questão 
ambiental, preservando os remanescentes 
florestais e as APP - Áreas de Preservação 
Permanente das regiões exploradas.

O time da Segurança do Trabalho da Manoel 
Marchetti S.A. está muito bem estruturado, 
com uma equipe de Engenheiros, Médicos, 
Técnicos e Auxiliares Administrativos. 
Trabalhamos para dar mais tranquilidade aos 
colaboradores em suas tarefas diárias, através 
de planejamento estratégico, elaboração de 
programas de segurança, mas, principalmente 
com treinamentos constantes aos 
colaboradores.
Conforme a NR 05, realizamos em setembro o 
treinamento da CIPA, onde os membros 
tiveram noções sobre acidentes e doenças do 
trabalho, legislação, princípios gerais de 
higiene do trabalho, organização e 
investigação de riscos.
Também foram formados os brigadistas 
voluntários, conforme IN 28. São 30 
colaboradores agora membros da brigada de 
incêndio da empresa, que estão capacitados 
com noções de primeiros socorros e de 
combate a incêndio.
Além dos treinamentos específicos, são feitos 
diariamente diálogos de segurança nos 
diversos setores da empresa, abordando 
temas de segurança em máquinas e 
equipamentos, EPI, setembro amarelo, entre 

Por Eduardo Heinzen Schmidt
Engenheiro de Segurança
do Trabalho
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Por Mauricio José Cavilia
Coordenador Florestal



Desde o início de suas atividades no ramo de 
fabricação e construção de Edificações 
Pré-Fabricadas, nosso tradicional Setor da 
“Modullum”, a Manoel Marchetti S/A participou 
de importantes obras em todo território 
nacional e também no exterior. São grandes 
obras de infraestrutura como Usinas 
Hidrelétricas, Eólicas, Fotovoltaicas, Linhas de 
Transmissão, Rodovias, Fábricas, Metrôs, 
Aeroportos, Estaleiros, Pontes, Mineradoras, 
dentre outras.
Neste ano de 2021 alcançamos uma marca 
histórica, e que nos enche de orgulho: a 
contratação da obra número 1000!!
Será a construção de um canteiro composto 
por 5 alojamentos para 280 pessoas, com 
volume total de 1.209,60 m2, para a Solar do 
Cerrado Construções, consórcio formado pelas 
construtoras Cesbe S/A e Quebec Engenharia, 
nas obras da usina fotovoltaica da Cia Vale do 
Rio Doce, em Jaíba-MG.

Ao atingirmos esta importante marca estamos 
certos de que obtivemos a confiança do 
mercado, construída ao longo dos anos com os 
nossos clientes e parceiros, sempre oferendo 
produtos de qualidade e comprometimento 
com os prazos contratuais, o que nos motiva a 
ir cada vez mais longe.
MODULLUM: NOTA 1000!

Por Rafael Imme da S. Rego
Coordenador de Vendas
da Modullum
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situação logistica
mundial

modullum
obra nº 1000

As restrições impostas pelo COVID 19 e as 
consequências causadas pelo aumento do 
consumo mundial proporcionaram um “boom” 
na situação Logistica Marítima internacional, 
que afeta não somente o andamento das 
exportações no Brasil, mas no globo como um 
todo.
Com rotas interrompidas pela pandemia, 
atrasos ou omissão na atracação de navios nos 
portos, indisponibilidade de equipamentos 
vazios para uso imediato, e o aumento 
desenfreado dos preços dos fretes, houve uma 
desorganização no processo logístico mundial. 
Ocorre que os contêineres têm demorado para 
sair dos portos, bem com, para retornarem 
vazios. Em alguns países o tempo para a 
atracação de navios aumentou para 6 ou 7 dias 
e diversos portos têm sofrido com 
congestionamento devido à lentidão na 
movimentação de contêineres. Várias nações 
estão com sua logística afetada e com 
capacidade reduzida de embarque. 

Exportadora tradicional de Portas, Carreteis, 
Componentes e Pellets para mais de 50 países, 
a Marchetti realizou reuniões presenciais com 
as principais Companhias Marítimas que 
oferecem serviço de transporte marítimo no 
Brasil, através de seu Departamento Comercial. 
Com esta ação, dentre outras, estamos 
envidando esforços para garantir a 
continuidade do fornecimento de transporte 
internacional para as cargas produzidas pela 
empresa, que hoje chegam próximos aos 200 
TEUs mensais.
Estamos de olho!

Por Pablo Giovane Cipriani
Coordenador de Logística

A Manoel Marchetti S.A. vem colhendo bons 
frutos decorrentes da migração de suas 
unidades fabris ao Mercado Livre de Energia. 
Em tempos de tarifas cada vez mais caras, a 
empresa vem economizando em média 15% 
com o consumo de energia elétrica de fontes 
renováveis contratada direto de geradores e 
comercializadores. Devido a esta prática 
sustentável, a companhia reduziu a emissão de 
mais de 600 tCO2 de gases de efeito estufa em 
2020, equivalente a um reflorestamento de 
4.200 árvores em 30 anos.
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