nº 11 - Dezembro 2013

Nesta Edição

Detalhes da
Copa Doosan
Romac na estrada
com a Rota Doosan
Manipuladores
Telescópicos Dieci

Escavadeira hidráulica Doosan

DX225LCA_BR
Dezembro 2013 - Romac News

1

Time for new standards

É tempo de Novidade.

2 Romac News
- Dezembro 2013
www.bomag.com

Pensar de forma responsável. Agir de forma
dinâmica. Você quer idéias e máquinas orientadas
para o futuro e um excelente serviço ao cliente?
Nós atendemos as suas expectativas.

Distribuidor exclusivo

www.romac.com.br

Editorial

REFLEXÃO
“Ao homem que teme ao SENHOR, ele o
instruirá no caminho que deve escolher.Na
prosperidade repousará a sua alma, e a sua
descendência herdará a terra.”

Doosan DX225LCA
Verde e Amarela

Salmos 25: 12-13

Sumário
ROTA DOOSAN.........................4
NOTAS......................................6
NOTÍCIAS..................................6
A MÁQUINA...........................10
SOCIAL....................................12
DESTAQUE..............................13
CLIENTES................................14
COLABORADORES.................18

Esta é uma publicação exclusiva da
Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda.
Matriz Gravataí/RS
Rodovia RS 118, Km 20, nº 3215
Bairro São Geraldo - Gravataí/RS
CEP: 94030-260
Fone/Fax: +55 (51) 3488.3488
Filial Caxias do Sul/RS
Rodovia RS 122, Km 66
Bairro Forqueta - Caxias do Sul/RS
CEP: 95115-550
Fone: +55 (54) 32062215
Filial Biguaçu/SC
Rodovia BR 101, Km 194, nº 300
Bairro Universitário - Biguaçu/SC
CEP: 88160-000
Fone: +55 (48) 3243.3577
Filial Chapecó/SC
Av. Pedro Giordano Cella, n° 810 D
Bairro Trevo - Chapecó/SC
CEP: 89810-750
Fone: +55 (49) 3324.0035
Filial São José dos Pinhais/PR
Rodovia BR 376, Km 11, n° 2624
Bairro Campina - São José dos Pinhais/PR
CEP: 83015-000
Fone/Fax: +55 (41) 3398.8828
Filial Maringá/PR
Rod. BR 376, Km 189,5, nº 4727
Parque Industrial San Michel - Marialva/PR
CEP: 86990-000
Fone: +55 (44) 3232.1717
www.romac.com.br / romac@romac.com.br
Textos e Edição
DUE Relacionamento com a Imprensa
Jornalista responsável: Tiago Costa (Registro 9859)
Produção editorial: Patrícia Oliveira
due@dueassessoria.com.br
Design Gráfico e Diagramação
Hobby Comunicação
hobby@hobby-rs.com.br
Dez/13 - Tiragem 3.000 exemplares
Alguns textos ou opiniões não refletem necessariamente
o pensamento da empresa, bem como eventuais erros de
impressão não são capazes de gerar quaisquer danos, ficando a
empresa desde já resguardada diante de tais situações.

Egídio Giuriatti Gerente Regional

É

gratificante olhar para o passado
e perceber que a luta valeu a
pena. Que os momentos de
incerteza não se concretizaram. Que o
trabalho árduo do dia a dia nos mostrou
uma obra sólida. Que as noites mal
dormidas de ontem se transformaram
em noites reconfortantes de hoje.
Tudo isso se transformou em experiência e nos preparou para um amanhã
ainda melhor.
Em muitos momentos ficamos
com a sensação de ter que trocar os
pneus das nossas carregadeiras “em
movimento”, pois não poderíamos parar por falta de tempo, de pessoas ou
a necessidade do cliente. Muitas vezes
o dia acabou e as tarefas não, mas esse
período também passou.
Se passaram quase 10 anos do ingresso na Doosan no Brasil. Muitos
foram os que lutaram para que a Doosan montasse uma fábrica no país. A
Romac faz parte desse time e sente um
grande orgulho disso.

“Acreditamos
firmemente que a
DX225LCA_BR –
Verde e Amarela
- é certeza de bons
lucros para os
nossos clientes e
parceiros! ”
Para a satisfação dos nossos clientes, a Doosan está solidificada pelo trabalho dos seus distribuidores, dos incansáveis representantes da Doosan e
muitos outros. A fábrica está pronta e
seus primeiros frutos surgiram. Temos
nosso primeiro produto fabricado no
Brasil, a Escavadeira DX225LCA_BR
de 22 toneladas. Tecnologia sul-coreana, produzida no Brasil.
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Rota Doosan

Mais de 3 mil
km de Rota Doosan
Ação teve como objetivo aproximar Romac, Doosan e os clientes de diversas regiões do Sul do país

C
Paraí

Guarapuava

Ponta Grossa
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om o intuito de atender os
mais diversos pontos da região
Sul do país, a Romac executou,
entre os meses de maio e julho, o projeto Rota Doosan 2013. A iniciativa,
realizada pela empresa em parceria
com a Doosan Infracore, percorreu
3.560km entre 15 cidades nos estados
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Percorrendo as cidades
com a sua unidade móvel, a empresa
fechou diversos negócios nas regiões,
alcançando compradores onde a empresa não conta com filiais.
De acordo com o diretor Administrativo da Romac, Jefferson Recus,
a Unidade Móvel da empresa foi desenvolvida para funcionar como um
escritório itinerante. “Nosso principal
objetivo é criar uma rede de relacionamento mais estreita com os clientes
que não contam com uma unidade da
Romac próximos a eles. Com essa iniciativa, queremos trazer também novos parceiros, impulsionando as vendas dos equipamentos e fortalecendo
as marcas Doosan e Romac frente ao
mercado”, destaca.

Campo Mourão

O desenvolvimento da iniciativa
gerou expectativas devido ao seu caráter inédito, como explicou o responsável pelo departamento de Marketing
da Romac, Luís Eduardo Martins. “A
concepção e execução da rota foi um
desafio por ser um projeto totalmente
inédito para a empresa e pelo grande
número de pessoas envolvidas. Tudo
foi novo, desde a busca por espaço
para expormos até a expectativa pela
receptividade”, declarou. “O saldo
foi positivo, as pessoas procuraram o
nosso espaço e gostaram muito do que
viram no local. O fato da Romac ir até
os clientes despertou a atenção, assim
como a unidade móvel, a qual muitos
convidados comentaram sobre a sua
beleza e imponência” explicou.
Além de dar visibilidade, a Rota
Doosan 2013 reforçou a interação
por intermédio de diversas ações das
marcas com o público, como lembra
Jefferson. “No local, os visitantes puderam participar de jogos e concorrer
a brindes. Aliado a outras ações, o
projeto mostrou o interesse que temos
em fazer das marcas Doosan e Romac

Rota Doosan

Curitiba

Joinville

duas das mais consagradas no mercado”, salienta.
Cerca de 20 negociações de equipamento foram
concluídas durante a rota, sem contar a abertura de
canais e as lições que essa experiência gerou em seus
participantes. “O principal aprendizado foi em relação
ao trabalho de equipe, no qual todos se esforçaram ao
máximo para uma ação totalmente inovadora, com um
resultado de sucesso. A ideia para as próximas edições é
deixar a Rota Doosan mais interativa, com atividades
que possam congregar toda a família para participar e
conhecer ainda mais a força da Romac e da Doosan”
explicou Luís Eduardo.

Alguns dados da Rota Doosan 2013
Paradas da Rota Doosan a partir do Lançamento em Erechim - RS

1ª - Concórdia - SC
2ª - Francisco Beltrão - PR
3ª - Guarapuava - PR
4ª - Campo Mourão - PR
5ª - Ponta Grossa - PR
6ª - Curitiba - RS
7ª - Joinville - SC

8ª - Blumenau - SC
9ª - Lages - SC
10ª - Paraí - SC
11ª - Venâncio Aires - RS
12ª - Santo Ângelo - RS
13ª - Pelotas - RS
14ª - Porto Alegre - RS
Erechim

80
Dias na
estrada

3

15

Estados
percorridos

Cidades
visitadas

900

3,6
mil

Clientes Quilômetros
atendidos
rodados

Concórdia
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Notas

Convenção anual de vendas
• Durante quatro dias, os consultores
da Romac participaram da 4° Convenção de Vendas, que aconteceu no
Hotel Vila Ventura, em Viamão (RS).
O encontro aconteceu de 1º a 4 de
agosto, quando os colaboradores participaram de palestras sobre equipamentos, exercícios e puderam desfrutar das dependências do local. Um dos
destaques foi a palestra de Eduardo
Tevah, que deixou todos animados e
motivados com a sua apresentação. Os
consultores ainda visitaram as obras
da futura sede da Romac, onde puderam conhecer melhor alguns equipamentos. Para finalizar, um churrasco
de integração marcou o encerramento
das atividades.

Funcionários na tradicional foto de encerramento

• Cinco anos de pareceria não poderiam passar em branco! Por isso, a Romac e
a Doosan receberam clientes e personalidades no restaurante Ile de France, em
Curitiba (PR), para marcar a data. O encontro aconteceu no dia 25 de julho e
contou com a presença do presidente da Doosan Infracore South America, Jeajong
Jin e do Diretor Presidente da Romac, Paulo Cezar Recus. Além de saborear um
delicioso jantar, os convidados foram presenteados com uma viagem para visitar a
fábrica da Doosan, na Coréia do Sul.

• O representante da Bomag, Rogério do Nascimento, presenteou os
consultores Renato Spengler e Samir Pereira, juntamente com suas
esposas, com uma viagem para a fábrica da Bomag, na Alemanha. Os
vendedores foram agraciados após
venderem uma recicladora e uma
vibroacabadora da marca alemã, respectivamente. O anúncio foi feito
durante a Convenção Anual de Vendas da Romac.

Renato e Samir (ao centro) recebem a premiação

Clientes confraternizam com representantes da Romac e Doosan
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• Atenta a importância de ações sociais desenvolvidas na comunidade
em que está inserida, a Romac realizou a terceira edição da sua Campanha do Agasalho. A iniciativa
aconteceu durante o mês de junho,
quando a empresa arrecadou mais
de 300 peças de roupa. Nesse ano,
os agasalhos foram entregues, no dia
25 de julho, à Comunidade Nossa
Senhora do Rosário, de Gravataí.

Notas

Parceria com a Sobratema

Clientes em obras

• No mês de abril, a Romac patrocinou o evento de apresentação do Estudo de Mercado da Sobratema - Associação Brasileira de Tecnologia para
Equipamentos e Manutenção, que aconteceu em Porto Alegre (RS), no dia
10, com almoço realizado no Hotel Deville. Em Curitiba (PR), um jantar
marcou o evento, que aconteceu no dia 11, no Hotel Slaviero.

Modelo da Dieci é utilizado em
obras do programa Minha Casa
Minha Vida

A

empresa Serviços de Engenharia Novo Horizonte, de Curitiba (PR), utiliza o manipulador
telescópico Icarus 40.17 da marca italiana
Dieci, distribuída na Região Sul do Brasil,
pela Romac. A máquina é utilizada desde
junho de 2013 em obras que integram
o programa federal Minha Casa, Minha
Vida, na capital do Paraná. O manipulador está executando as funções de logística
no recebimento dos materiais de fornecedores, estocagem e distribuição na obra.

Representantes da Romac com Rui Toniolo (ao centro), da Sobratema

• Os consultores Renato Garcia, da
matriz de Gravataí e Vanderlei Siqueira, da filial de Marialva foram
agraciados durante a 4° Convenção
Anual de Vendas da Romac, que aconteceu no início do mês de agosto, no
Hotel Vila Ventura, em Viamão/RS.
Os profissionais receberam a premiação de vendedores destaque do 1° semestre, sendo que Renato ficou com
o primeiro lugar e Vanderlei, com o
segundo. Além do troféu, os dois assistiram ao Grande Prêmio Brasil de
Fórmula 1, em São Paulo.

Vanderlei Siqueira e Renato Garcia

Romac inicia parceria com
seguradoras ACE Seguros e Allianz
Iniciativa oferece seguros para as máquinas com
comodidade e segurança

A

Romac está oportunizando
aos seus clientes mais comodidade e segurança ao comprarem suas máquinas. Em parceria com
duas grandes seguradoras, a ACE Seguros e a Allianz, está disponibilizando,
desde outubro, diversas modalidades
de seguros aos interessados em comprar
máquinas da empresa. Os seguros oferecidos pela parceria são os seguintes:
básico com roubo ou furto qualificado,
seguro por danos elétricos, perda, responsabilidade civil por danos materiais
e danos corporais, proximidade de água
e despesa e salvamento.
De acordo com o diretor Adminis-

trativo da Romac, Jefferson Recus, a
parceria visa melhorias na relação com
os clientes na hora de obter uma máquina. “Com essa ação pretendemos
dar maior suporte aos clientes, prezando sempre pelo respeito, segurança e
agilidade nas operações realizadas. O
cliente identifica o risco e o tipo de cobertura e garantias que deseja receber,
e a Romac, por ter conhecimentos em
equipamentos e construção, consegue
buscar a melhor solução e o seguro
necessário para cada aplicação. Dessa
forma, buscamos fidelizar e trazer ainda mais segurança aos nossos clientes”,
explica.
Dezembro 2013 - Romac News
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Notícias

Romac apresenta
Manipuladores Telescópicos da Dieci

O

s manipuladores telescópicos
da empresa italiana Dieci,
representadas e vendidas na
região Sul pela Romac, já estão sendo
utilizadas em obras pelo país. Atualmente são comercializados pela companhia os modelos Apollo 25.6 e Icarus 40.17, amplamente aplicadas em
diversos segmentos como a construção civil, agricultura, carregamentos
diversos e cerealistas.
“Os exemplares têm como destaque
na sua utilização cotidiana a agilidade,
segurança e o conforto para o operador. Além disso, a empresa pretende
expandir a distribuição de novos modelos futuramente”, destaca o gerente
Regional da Romac, Egídio Giuriatti.
Um desses modelos, o manipulador Icarus 40.17, está sendo utilizada
desde junho de 2013 pela empresa
Serviços de Engenharia Novo Horizonte, de Curitiba (PR), em obras que
integram o programa Minha Casa,
Minha Vida, do Governo Federal, na
capital do Paraná. Para o diretor técnico da empresa, Glenio Blaskievicz,
que utiliza o manipulador para a logística do recebimento de materiais de
fornecedores, estocagem e distribuição
na obra, o manipulador têm diversas
vantagens. “Percebemos que o modelo
apresenta agilidade no processo produtivo, aliado ao custo operacional
abaixo do mercado. A máquina possui um projeto construtivo moderno,
com qualidade no acabamento e facilidade na substituição de peças. Posso
dizer que utilizo o modelo no processo
logístico do canteiro de obras como o
12º jogador do meu time de colaboradores”, declara, fazendo uma analogia
ao futebol.
Outro destaque durante a utilização do modelo Icarus 40.17 é a agilidade nas operações e o baixo nível de
emissão de gases, além de praticidade
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e conforto para os operadores da máquina. Com essas vantagens, os modelos Dieci apresentam condições de
expandir e consolidar o mercado de
manipuladores telescópicos no Brasil,
através de uma parceria com a Romac,
iniciada em agosto de 2012.
Como aborda o gerente de Vendas da Dieci na América Latina, Pedro Quintana, a semelhança entre as
filosofias das duas empresas foi um
dos fatores para essa união. “Nosso
principal foco no início está em realizarmos um excelente trabalho, nos
aproximando dos clientes e oferecendo um serviço técnico de ótima
qualidade. A Romac está fazendo um
grande esforço para impulsionar a
Dieci no segmento, o que nos assegura em atingir as metas propostas no
mercado nacional”, ressalta Quintana.

Apollo 25.6
Capacidade máxima: 2.500kg
Altura máxima de elevação:
5,78m
Peso total vazio: 4.800 kg
Velocidade máxima: 26 km/h
Dimensões: 4100 x 1.800 x
1.950mm
Motor: YANMAR 4 tempos
diesel de injeção direta, com
bomba mecânica, 4 cilindros
vertical em linha Aspiração:
natural Potência 85Hp Sistema
de arrefecimento: líquido

Notícias

Modelos Apollo 25.6 e Icarus 40.17
já estão sendo utilizados em obras
da construção civil no país

Icarus 40.17
Capacidade máxima: 4.000kg
Altura máxima de elevação: 16,9m
Peso total vazio: 12,100kg
Velocidade máxima: 30km/h
Dimensões: 6240 x 2340 x 2530mm
Motor: IVECO - NEF kW Potência 101Hp Diesel de
quatro tempos de injeção direta 4 cilindros, vertical
na ingestão de linha: Aftercooler turbo-compressor
tamanho do motor: 4.485 centímetros ³ Sistema de
arrefecimento: líquido.

Clientes Romac
participam de
torneio internacional

A

companhados do diretor Administrativo da Romac, Jefferson Recus, clientes da empresa conheceram o local onde acontece o
The Open Championship, o mais antigo dos quatro principais campeonatos
profissionais de golfe do mundo. Nesse
ano, a edição foi realizada no mês de
julho, na Escócia.
Os clientes José Angelo Turra, sua
esposa Juçara Turra e Samuel Lopes e
sua esposa Marlis Lopes viajaram para
conhecer o local a convite da Doosan,
uma das patrocinadoras do torneio.
Durante o passeio, realizado de 27 de
maio a 1º de junho, os convidados puderam jogar no local onde o torneio é
realizado, acompanhados de ex-jogadores profissionais.

Patrocinador Oficial
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A Máquina

Escavadeira
hidráulica Doosan

DX225LCA_BR

Novo modelo da marca é o primeiro produzido no Brasil e se enquadra
nos requisitos de financiamento através do FINAME

A máquina n° 01. A Romac
adquiriu a primeira escavadeira
DX225LCA_BR, fabricada no Brasil.
O equipamento será usado em
feiras e exposições.
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A Máquina

A

primeira máquina da Doosan produzida
em solo brasileiro já está no mercado. A
escavadeira hidráulica DX225LCA_BR
reúne todas as vantagens do modelo anterior, a
Solar 225LC, e agrega novas tecnologias que melhoram o desempenho. A marca sul-coreana projetou o modelo colocando o operador no centro
de seus objetivos de desenvolvimento. O resultado
é um valor ergonômico significativo que melhora
a eficiência e segurança da operação. Mais espaço, melhor visibilidade, ar condicionado e assento
confortável asseguram que o operador possa trabalhar durante horas em excelentes condições.
Aliando potência, durabilidade, fácil manutenção e controle preciso, a escavadeira ganha um
considerável aumento de eficácia. A empresa utiliza técnicas de projeto assistido por computador,
materiais e estruturas altamente duráveis e realiza
testes em condições extremas. Outro diferencial
é alta rentabilidade para o usuário. Com manutenção reduzida, o equipamento permanece mais
tempo disponível no local de trabalho. O filtro de
óleo do motor oferece um alto nível de filtração, o
que permite aumentar para 500 horas o intervalo
de troca. O acesso é fácil e sua localização evita a
contaminação do ambiente ao redor.
O desempenho da escavadeira hidráulica tem
efeito direto na produtividade. O motor aperfeiçoado e o novo sistema hidráulico controlado por
e-EPOS (Sistema Eletrônico de Otimização de
Potência) foram combinados para criar uma máquina imbatível, com uma relação custo/desempenho que torna a DX225LCA_BR ainda mais atraente. As vantagens do novo sistema e-EPOS tem
impacto em vários níveis de facilidade na operação
e compatibilidade com o usuário. A regulagem e
controle precisos da vazão exigida pelos implementos estão disponíveis como padrão e a função
de autodiagnostico permite solucionar problemas
técnicos com rapidez e eficiência.
FINAME
Por ser produzida no Brasil, a máquina se encaixa nos requisitos do FINAME (Agência Especial de Financiamento Industrial), vinculada ao
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). “Através do FINAME, as empresas privadas nacionais de qualquer porte podem obter linhas de crédito para a aquisição de
máquinas com juros mais baixos e prazo maior
para o pagamento. Estas facilidades tornam a
DX22 LCA_BR uma das máquinas com o melhor
custo-benefício atualmente no mercado brasileiro”, explica o diretor Administrativo da Romac,
Jefferson Recus.

CONFIABILIDADE E MAIOR CAPACIDADE DE
PRODUÇÃO
A nova escavadeira hidráulica DX225LCA_BR foi
desenvolvida para dar ótimo valor ao usuário final.
A otimização eletrônica do sistema hidráulico e
o aperfeiçoamento do motor Doosan garantem
maior produtividade e economia de combustível.
O uso de materiais de alto desempenho aliados a
novos métodos de análise de esforços estruturais
internos resultam em maior expectativa de vida dos
componentes reduzindo assim os custos de operação.

O OPERADOR É O CENTRO DO DESENVOLVIMENTO DA
DX225 LCA_BR
Pensando no conforto e na segurança do operador, a
Doosan dispensou atenção especial para a ergonomia.
A DX225LCA_BR possui mais espaço interno que
possibilita a melhor visibilidade em todas as direções,
ar condicionado de alto desempenho com fluxo
ajustado e controlado eletronicamente e assento
ajustável que reduz as vibrações do equipamento.
Dezembro 2013 - Romac News
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Social

De 24 de agosto a 1º de
setembro, centenas de visitantes
passaram pelo estande da
Romac na Expointer, uma das
mais consagradas exposições de
animais, máquinas, implementos e
produtos agropecuários do país. O
evento aconteceu em Esteio (RS).
Confira a participação da Romac:

No dia no dia 25 de julho, Romac e Doosan celebraram cinco anos de
parceira com jantar especial no restaurante Ile de France, em Curitiba
(PR). O evento contou com a presença da direção das duas empresas,
parceiros e convidados.
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Destaque

Copa Doosan movimenta
a Arena do Grêmio
Evento reuniu clientes e amigos da Romac e
Doosan para uma animada partida de futebol

A

Arena do Grêmio foi palco
para o evento de confraternização que integrou amigos,
parceiros e clientes da Romac e da Doosan, marca representada pela empresa
gaúcha. Denominada Copa Doosan, a
ação aconteceu no dia 20 de julho e
contou com mais de 100 participantes.
A atividade teve início com um
café da manhã para exibição do vídeo
institucional da fábrica da Doosan
no Brasil e logo após, os convidados
trocaram de roupa para dar início a
partida de futebol. Durante 80 minutos, cerca de 60 clientes tiveram a
oportunidade de jogar na nova arena
e também puderam mostrar o seu talento como jogador de futebol. Ao

final do jogo, todos os participantes
receberam a medalha comemorativa
da Copa Doosan e saborearam um delicioso almoço servido na zona mista
do estádio. “Sempre que possível organizamos ações como essas, que integram clientes e parceiros. Essa edição da Copa Doosan foi um sucesso
e certamente faremos outros eventos
como esse”, destaca o diretor Administrativo da Romac, Jefferson Recus.
Além do momento de confraternização, a ação também marcou o
encerramento da Rota Doosan, projeto que percorreu 15 cidades em três
meses e teve como objetivo aproximar a Romac, Doosan e os clientes
de diversas regiões do Sul do país.

Escavadeira
DX225LCA_BR
com FINAME

Durante o evento, a Romac e
Doosan apresentaram o projeto de
FINAME para a escavadeira hidráulica DX225LCA_BR. Além de ser
o primeiro modelo de equipamento Doosan produzido na fábrica de
Americana, em São Paulo, o item
agora conta com a possibilidade de
ser adquirido através do FINAME.

Dezembro 2013 - Romac News
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Clientes

Grupo Hobi – uma nova
parceria de sucesso em 2013

C

om matriz na cidade de União
da Vitória, no Paraná, o Grupo
Hobi iniciou suas atividades
em 1929, no ramo de extração e comércio de areia. Atualmente o grupo
conta com filiais em diversas cidades e
com cerca de 350 colaboradores. O resultado do sucesso do negócio ao longo
dos anos é fruto do trabalho e do empenho de seus profissionais, além de
uma equipe qualificada e comprometida com a satisfação de seus clientes.
A empresa teve um início simples,
no final da década de 20, quando o casal Bernardo Hobi e Luiza Bohn Hobi
extraía a areia do rio manualmente,
utilizando uma lancha de madeira e
uma vara de bambu, que tinha presa,
em uma das extremidades, uma concha de metal, que puxava a areia do
fundo do rio para dentro da embarcação. Após a retirada da areia do rio, o
material era transportado por carroças
e a descarga feita com pás.
Ao longo das décadas, o empreendimento foi crescendo e expandindo.
Com a ajuda dos filhos do casal, Fredolino, Darci e Reinoldo, em 1961,

Luis Antonio Hobi
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constituíram a empresa Irmãos Hobi
Ltda. Começaram o processo de extração de areia mecanizado por meio de
draga para o transporte fluvial, rebocada por embarcação e movida a motor diesel e correia transportadora. Em
1975, a empresa abriu sociedade. No
período foi desenvolvido e construído
dragas em aço e equipamentos para a
classificação de areia, além da aquisição de caminhões para o transporte e
diversos maquinários.
Em 1999, o grupo investiu na sua
primeira unidade de produção de concreto e argamassa, na União da Vitória, surgindo a Hobimix Concreto e
Argamassa. O negócio deu tão certo
que hoje conta com diversas filiais espalhadas pelo Paraná. No ano de 2003
foi realizada a inauguração da Pedreira Hobi, no município de Vitorino
(PR), seguindo a extração e comércio
de brita com tecnologia de ponta, preocupação constante da empresa, que
está sempre buscando e investindo em
modernos equipamentos para desenvolver suas atividades com o mais alto
padrão de qualidade.
Dentro dessa proposta em prezar
por equipamentos com tecnologia e
que oferecem um serviço de qualidade, em 2013 o Grupo Hobi iniciou
parceria com a Romac, adquirindo maquinários para seus trabalhos.
São dois modelos da marca Doosan, a escavadeira hidráulica modelo
DX340LCA e a mini escavadeira modelo DX35Z. De acordo com o presidente do Grupo Hobi, Luis Antônio
Hobi, inúmeros pontos positivos favoreceram na aquisição dos produtos
Doosan, distribuídos pela Romac.
“Todas as referências que temos da
empresa são muito boas, definindo na
nossa decisão de compra. Em relação
às máquinas, ambos os modelos estão
apresentando um ótimo rendimento
de qualidade” declara.

Clientes

Seta Engenharia SA - SC

Prefeitura Municipal de
Celso Ramos – SC

Empresa de Concórdia/SC, a Seta adquiriu a sua 3°escavadeira hidráulica Doosan, dessa vez uma DX138LC. Segundo
um dos sócios da empresa, Janival Sartoretto, o equipamento
será utilizado nas obras de usinas hidrelétricas, onde a empresa
está presente.

A Prefeitura de Celso Ramos, município localizado no
planalto sul de Santa Catarina, adquiriu uma escavadeira
Doosan, modelo DX140LC, para ser utilizada pela Secretaria de Agricultura e Obras. O munícipio possui uma
grande área rural e a base da economia é a agricultura, com
destaque para a produção de cana-de-açúcar. A prefeita Inês
Schons destaca que o equipamento era uma prioridade para
a população.

Equipe da Prefeitura
de Celso Ramos

“Com as escavadeiras da Romac, colocamos à disposição
dos nossos clientes os melhores equipamentos do
mercado, garantindo a eficiência e rentabilidade” Janival Sartoretto

“Este equipamento é uma aquisição inédita e será
fundamental para a cidade e também de grande
importância para as pequenas propriedades no interior
do município” - Prefeita Inês Schons

Prefeitura Municipal de
Nova Cantu – PR

Kulzer & Kliemann
Ltda – PR

Para auxiliar em obras nas áreas rural e urbana, a Prefeitura
de Municipal de Nova Cantu, situado na região centro-oeste
do estado do Paraná, adquiriu três pás carregadeiras Doosan,
modelo DL200. Destinada para o Departamento de Obras e
Pavimentação, as máquinas atenderão com mais agilidade as
demandas de melhorias do município.

Com sede na cidade de Toledo, no oeste do estado do
Paraná, a Kulzer & Kliemann Ltda. atua na fabricação e
conserto de implementos agrícolas. Recentemente a empresa adquiriu uma carregadeira Doosan, modelo DL200, para
qualificar ainda mais a crescente demanda de trabalho. De
acordo com o proprietário José A. Kulzer, é a segunda máquina da Romac que a empresa adquiriu.

Vice prefeito
Vanderlei Esser,
Vanderlei Siqueira
consultor Romac
e o prefeito Airton
Antonio Agnolin

“É a primeira vez que o município adquire equipamentos
da Romac. Estamos muito satisfeitos com o desempenho
e qualidade das três carregadeiras” – Prefeito Airton
Antônio Agnolin

José, Sidinei,
Vanderlei Siqueira
consultor Romac
e Jacir

“No início do ano compramos uma escavadeira DX138LC
e ficamos extremamente satisfeitos com o desempenho
e o atendimento prestado” - José A. Kulzer
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Clientes

Salis Engenharia – RS
Situada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Salis
Engenharia atua na incorporação e construção habitacional
de condomínios e loteamentos. Fundada em 1989, a empresa
destaca-se pela excelência e qualidade nos serviços prestados.
Buscando aumentar o rendimento na execução de seus projetos, a Salis adquiriu um manipulador telescópico da marca
Dieci, modelo Icarus 40.17. O proprietário da empresa, César
Salis, destaca que a escolha do equipamento da Romac foi baseada na relação custo-benefício.

Rodrigo Orlandin,
da Romac, entrega
o equipamento a
César e Diego da
Salis Engenharia

“Realizamos uma pesquisa sobre os modelos
disponíveis do mercado e concluímos que o Icarus
40.17 era o ideal para nossa empresa. Foi a primeira
vez que adquirimos uma máquina da Romac e
estamos muito contentes com o desempenho”
– César Salis

Prefeitura Municipal de
Matelândia - PR

A Prefeitura Municipal de Matelândia/PR adquiriu recentemente duas pás carregadeiras Doosan, modelo DL200. Quem
recebeu o equipamento foi o prefeito da cidade, Rineu Menoncin, durante cerimônia.

Santa Clara Comércio de
Pedras - RS
Com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a
Santa Clara Comércio de Pedras investe em equipamentos
para oferecer serviços de qualidade para seus clientes. Recentemente, a empresa foi a primeira na capital gaúcha a adquirir uma escavadeira hidráulica Doosan fabricada no Brasil,
modelo DX225LCA_BR, através do FINAME. Segundo o
proprietário da empresa, José Eduardo da Silva Cardoso, o
atendimento pós-venda foi fundamental para a aquisição.

José Eduardo da Silva
Cardoso e Rodrigo
Orlandin, da Romac

“A eficiência e a assistência técnica foram os diferenciais
da Romac para que adquiríssemos o DX225LCA_BR, que
irá suprir com perfeição nossas demandas”
- José Eduardo da Silva Cardoso

Terraplanagem Balak – SC
A Terraplanagem Balak, com sede no município de Rio
do Campo, em Santa Catarina, é pioneira nos serviços de
terraplanagem na região do Vale do Itajaí. A tradição da empresa é baseada na qualidade e eficiência no atendimento aos
clientes. Para o proprietário Vidal Balak, o desempenho das
máquinas é fundamental para a execução de um serviço de
excelência.

Vidal Balak e
Esposa recebem a
máquina

“Buscamos informações no mercado e as máquinas
da Doosan foram as mais indicadas. Aliado a isto, o
bom atendimento da Romac foi fundamental para a
aquisição” - Rineu Menoncin

16 Romac News - Dezembro 2013

“Adquirimos uma escavadeira hidráulica Doosan
DX138LC e fiquei muito impressionado com o
desempenho, principalmente a rapidez de ciclos e a
economia de combustível” – Vidal Balak

Clientes

Terraplanagem
Gelinger – RS

Terrasul Construtora – SC

Empresa com sede em Parobé, localizada na região
metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a
Terraplanagem Gelinger adquiriu recentemente um compactador de solo Bomag, modelo BW177. O diretor Carlos
Alberto Gelinger, destaca que a máquina é a quarta adquirida pela empresa e que a produtividade dos equipamentos
é o grande diferencial.

Ricardo Gelinger
(diretor),
Renato Garcia
(consultor),
Carlos Alberto Gelinger
(diretor)

A Terrasul Construtora, localizada no município de Lages, em Santa Catarina, atua na área da construção civil
e investe frequentemente em equipamentos para manter a
eficiência do trabalho prestado. De acordo com o sócio da
empresa, Paulo Roberto Largura, a relação de confiança estabelecida com a Romac foi fundamental para a aquisição
da escavadeira hidráulica Doosan, modelo DX225LCA.

Rui Ramos e
Paulo Roberto

“Os três equipamentos da Romac que possuímos
apresentam um excelente desempenho e isto foi
fundamental para a aquisição do compactador”
– Carlos Alberto Gelinger

“O serviço de atendimento da Romac foi o ponto
fundamental para optarmos pela aquisição da
escavadeira DX225LCA” – Paulo Roberto Largura

Terraplanagem Marcos – RS

Usual Rótulos e Etiquetas – PR

A Terraplanagem Marcos, com matriz no município
de Entre-Ijuís, na região noroeste do Rio Grande do Sul,
oferece serviços de construção de barragens, limpeza de
açudes e locação de máquinas. Para aumentar a qualidade
do atendimento aos seus clientes, a empresa adquiriu um
compactador de solo Bomag, modelo BW212 D-40. De
acordo com o proprietário Marcos Rogério Gallert, a compra do equipamento ocorreu após uma ampla pesquisa de
mercado.

Há mais de dez anos no mercado, a Usual Rótulos e Etiquetas, com sede no município de Palmeira, no estado do Paraná, é reconhecida pela excelência de seus serviços através de
uma equipe altamente qualificada. Recentemente, a empresa
ampliou sua atuação para o ramo de locação de veículos e adquiriu uma escavadeira hidráulica Doosan modelo DX140LC.
Conforme o proprietário Amauri Ferreira, a escolha do equipamento da Romac foi baseada em uma profunda pesquisa de
mercado.

Marcos Rogério
Gallert e sua esposa
Claudete Gallert

“A rentabilidade e a relação custo-benefício foram
fundamentais para a escolha da BW212 D-40”
- Marcos Rogério Gallert

Amauri Ferreira,
Luciano Ferreira
e Alisson Ramm,
consultor Romac

“Estamos muito satisfeitos com o desempenho da
escavadeira DX140LC, que atende com muita qualidade
as demandas de nossos clientes” – Amauri Ferreira
Dezembro 2013 - Romac News
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Colaboradores
“A satisfação do cliente e a prestação de um serviço de excelência
são fundamentais para o crescimento profissional”, avalia
Ivandro de Moraes
Oportunidade de crescimento e a liberdade de desenvolver seu trabalho foram alguns dos motivos que levaram o
engenheiro Mecânico Ivandro de Moraes, de 39 anos, a fazer
parte da família Romac. Natural do município de Castro, no
Paraná, o engenheiro integra a Romac desde 2011, no Departamento de Serviços da matriz, em Gravataí (RS), onde
gerencia uma equipe de 10 colaboradores, no suporte dos
clientes da empresa.
Quando integrou a empresa, Ivandro teve a missão de
colocar em prática o desenvolvimento do Departamento de
Serviço, estruturando suas ações e pessoal. O setor é responsável por sanar as dúvidas dos clientes da Romac, seja no pós-venda, no assessoramento para a solução de problemas e na
manutenção preventiva das máquinas. Setor esse que o engenheiro considera estratégico. “Nestes dois anos conseguimos
fazer com que se desenvolvesse um estrutura que suprisse essa
necessidade, criando esse elo de ligação e possibilitando a fidelização e prestação de um serviço de pós-venda eficiente,
rápido e de qualidade aos nossos clientes”, explica Ivandro.
O profissional avalia que prestar um serviço de excelência é importante para o cliente e para empresa. “A rotina de
trabalho me traz motivação, pois tenho a possibilidade e liberdade de traçar e executar ideias, colhendo frutos e possibilitando meu crescimento profissional”, salienta.

Consultor destaca as
possibilidades de crescimento
profissional e negócios na região
oeste do Paraná
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A Romac no oeste do Paraná é representada pelo consultor da empresa em Marialva, Vanderlei Siqueira. O paranaense, de 43 anos, integra a equipe de colaboradores da Romac desde 2011, comercializando máquinas e apresentando
o melhor que os equipamentos distribuídos pela empresa
proporcionam aos consumidores desta região.
Para Vanderlei, o fato de a empresa ter seriedade nas
negociações, sempre honrando seus compromissos, além
de uma linha de comunicação fácil com os diretores, é um
indicativo de um lugar que possibilite seu crescimento profissional. “A responsabilidade da empresa e o acesso fácil na
comunicação entre colaboradores e gestores dá credibilidade
e nos faz vestir a camiseta”, declara.
O consultor explica que nesses dois anos de casa, um
dos motivos de satisfação e bons resultados do trabalho desenvolvido na Romac é a boa relação entre toda a equipe,
seja entre filiais e matriz ou com os clientes, o que gera credibilidade à marca e possibilita o crescimento nos negócios
da empresa. “Com certeza são fatores importantes para dar
continuidade em direção a um futuro de parceria e com excelentes perspectivas”, acrescenta Vanderlei.

Destaque
Que neste Natal a esperança, a fé e o amor
estejam mais fortes em todos os corações
que desejam ser a mudança na terra.

Feliz 2014.

www.romac.com.br
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