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Uma mensagem de nosso CEO, Chris Ayers

Entre os dias 22 e 26 de Agosto de 2016, a Lankhorst Euronete Brasil realizou a sua 1ª SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO 
DE ACIDENTES DE TRABALHO (SIPAT 2016) com o tema: “Segurança: 
responsabilidade de cada um, uma tarefa de todos!” O evento promovido 
pela CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) com supervisão 
da Segurança do Trabalho teve o objetivo de inserir e consciencializar cada 
vez mais os colaboradores da LEB sobre as Políticas de Segurança do grupo 
WireCo. 

A semana foi repleta de atividades, palestras, conscientização ambiental, 
informações a respeito de saúde e bem-estar e realização de exames de 
saúde (exames oftalmológicos, aferição de pressão arterial e teste de 
glicemia).  Ficamos muito satisfeitos em poder contar com uma ótima 
participação de todos nossos colaboradores.

O ponto alto foi sem dúvida o grande envolvimento dos colaboradores na 
campanha de “Quase Acidentes”, parte integrante da política de segurança 
do Grupo, que foi exposta e inserida na SIPAT. Os funcionários de quase 
todos os setores entregaram “Formulários de Registros de Quase Acidentes” 
descrevendo algum tipo de problema e também sugestões de melhorias.

Esse foi mais um passo dado para que a consciência de segurança se faça 
cada vez mais presente em cada um de nossos colaboradores. A Lankhorst 
Euronete Brasil agradece a participação e o empenho de todos os envolvidos.

Segurança: responsabilidade de cada um, uma tarefa de todos

À medida que nos aproximamos do final de mais um ano, reconhecemos que 2016 foi um ano com 
muitas oportunidades. As vendas não foram o que esperávamos, pois não vimos uma reação no setor 
de petróleo e gás e a indústria marítima começou a sentir a pressão dos valores dos fretes reduzidos. 
Estas dinâmicas de mercado, conjuntamente com outros mercados, da mineração e indústria, 
levaram ao encerramento de uma unidade de produção, e ainda de alguns centros de distribuição.

Apesar destes desafios, podemos citar muitas realizações e sucessos durante o ano de 2016. A WireCo manteve seu 
compromisso de proporcionar um local de trabalho seguro e saudável para todos os funcionários. Os resultados têm 
sido bastante positivos – nos últimos dois anos, nossa taxa de ocorrência de lesões apresentou uma melhoria de 38%.

Concluímos vários projetos de melhorias de capital, como a unidade de decapagem na Polônia e um investimento de 
$1 milhão na linha de produção de fio de aço no México para atender à procura deste produto. Também concluiremos 
uma expansão importante na unidade de Sedalia em 2017. 

A WireCo também participou em grandes feiras este ano. Na Bauma-Munich, apresentamos seis novos produtos, 
incluindo o LankoLift S, o primeiro cabo para guindastes totalmente sintético da WireCo. A MINExpo permitiu-nos 
apresentar as mais recentes tecnologias, como as Flat Balance Ropes e os cabos fixos sintéticos desenvolvidos em 
conjunto com a Applied Fiber. Apresentamos o cabo recordista LankoDeep e a linha de aço sustentável EcoSeal na 
Conferência de Tecnologias Offshore. Nossa presença nestes eventos permite um intercâmbio de experiências com 
nossos clientes atuais e potenciais futuros clientes e vem provar que mantemos a nossa liderança nesta indústria. 

Finalizamos nosso refinanciamento em 30 de setembro, com um investimento de $270 milhões em participação da 
Onex, que foi usado para reduzir a dívida da WireCo. Temos um fluxo de caixa positivo e a WireCo teve um aumento na 
classificação de dívida corporativa por parte das agências de classificação Moody e S&P. 

Os dois últimos anos tiveram um impacto significativo em todos nós, e gostaria de agradecer a todos pelo seu apoio 
e dedicação durante estes tempos difíceis. 2017 terá seus próprios desafios mas, ao trabalharmos em conjunto, 
focados nas nossas prioridades e colocando sempre os nossos clientes em primeiro lugar, poderemos atingir os nossos 
objetivos. Estas continuarão sendo as minhas prioridades, e sei que poderei contar com vocês para fazer o mesmo.



Happy Holidays!

O exercício deste ano realizado pelos bombeiros voluntários de Limbach e pelo corpo de bombeiros vizinho 
de Kirkel-Neuhäusel e Altstadt ocorreu mais uma vez na fábrica de uma das maiores companhias industriais 
da região de Limbach - a Casar Drahtseilwerk. 

“A empresa é parceira de longa data do corpo de bombeiros 
de Kirkel. Sempre que é possível, os bombeiros que 
trabalham na Casar são dispensados das suas funções 
para poderem participar no exercício de simulação de 
incêncio”, disse o Chefe de Bombeiros Gunther Klein, líder 
da unidade responsável. Markus Stieren, responsável de 
obras, acrescentou: “Agradecemos muito a cada bombeiro 
que atende às necessidades na fábrica e que conhece bem 
o terreno.”

Discutido, planeado e organizado em detalhes precisos com 
três semanas de antecedência pelo Sr. Brandner, chefe de 
bombeiros de Limbach, e Bernd Clauer, engenheiro de segurança da Casar, esta foi uma simulação de busca 
e resgate representando um funcionário que ficou desaparecido após uma explosão na sala de caldeiras, no 
porão do prédio da empresa. Ao mesmo tempo, um incêndio com formação de fumaça espessa também teve 
que ser extinto o mais rapidamente possível num corredor na outra extremidade da extensa localidade. Dois 
funcionários também foram declarados como desaparecidos neste incidente. 

O exercício envolveu 60 bombeiros e foi um verdadeiro sucesso, confirmando mais uma vez que podemos 
sempre contar com o nosso corpo de bombeiros em casos de emergência.

Outro exercício interno de evacuação e segurança contra incêndios está planeado para 2017.

Corpo de Bombeiros prepara funcionários da CASAR

Em cada quatro anos, a Associação Nacional de Mineração patrocina a 
MINExpo, que é amplamente reconhecida como a principal exposição 
de equipamentos e serviços de mineração no mundo. A WireCo foi um 
dos entre os mais de 1600 expositores que participaram na mostra 
deste ano.

O tema de nosso stand teve como base a Tecnologia Avançada/ 
Soluções criativas. A destacar as inovações de produtos e experiência 
técnica da WireCo, que nos permite prestar serviços e suporte de 
consultoria  personalizada aos nossos clientes.

“A MINExpo serviu como uma excelente plataforma para a WireCo focar 
na inovação e promoção de novos produtos como o TUF-MAX® PLUS, 
Cabos Fixos Sintéticos para Lanças de Guindastes e o Turbolite®,” 
disse Blake Chandler, SVP-Global Mining. 

Os especialistas técnicos da WireCo fizeram apresentações em toda 
a feira sobre assuntos como Cabos e Aplicações para Escavadeiras tipo Dragline, Cabos e Aplicações para 
Escavadeiras tipo Shovel, Cabos Sintéticos para Mineração, Novas Tecnologias para Elevação em Poços 
Profundos, Cabos para Tambores de Elevadores e Cabos de Elevação e Balanço para Tambores por Atrito.

Tecnologia avançada / Soluções criativas.


