Nossa equipe
A transformação que a empresa tem experimentado nos últimos anos tem
aumentado significativamente o número de pessoas que compartilham do projeto
do Grupo: liderar o setor automotivo, a mobilidade e as novas tecnologias.
Ficosa está composta por uma equipe de mais de 10.000 colaboradores que são a
base do êxito da companhia.

Faturamento
A companhia faturou 1.178 milhões de euros em 2017.

Inovação

A FICOSA DO BRASIL É A PRIMEIRA
PLANTA DO GRUPO A OBTER
CERTIFICAÇÃO NA NORMA ABNT
NBR ISO 50001 – GESTÃO DA
ENERGIA.

A companhia investe 6,5% de seu faturamento anual em pesquisa e
desenvolvimento. Conta com 14 centros de tecnologia em todo o mundo, sendo o
Brasil o centro tecnológico que atende o MERCOSUL.

Presença global
Ficosa está presente em 16 países, no continente Europeu, América do Norte,
América do Sul e Ásia.

PERFIL DA COMPANHIA
A companhia
O Grupo Ficosa é um fornecedor dedicado à criação de soluções de visão,
segurança, eficiência e conectividade de alto conteúdo tecnológico para os
setores da indústria automotiva e mobilidade, com vocação de contribuir com a
sociedade através do compromisso com a inovação tecnológica, valores humanos
e eficiência energética.
A empresa fundada em 1949 tem como sede o Centro Tecnológico de
Viladecavalls, situado em Barcelona, Espanha.
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Na década de 1990, foi inaugurado nos Estados Unidos a Ficosa North América
Corporation, Centro de Engenharia para o mercado norte americano e, em 1996,
a empresa entrou no mercado sul-americano com a criação da empresa Ficosa do
Brasil.
Sediada em Jandira – SP a fábrica da Ficosa do Brasil ocupa uma área de 13.071,41
m², destinada à fabricação de alavancas de freio, espelhos retrovisores e sistemas
de comando, com cerca de 300 funcionários a equipe é o reflexo da capacidade
da empresa de trabalhar alinhada com a missão, visão e valores comuns da
organização.

MELHORIA CONTÍNUA
A proteção ao meio ambiente é uma das principais medidas da companhia, por
consequência a Ficosa dedica esforços para desenvolver produtos e soluções
mais eficientes e sustentáveis. Neste sentido, a companhia tem colocado em
prática dois protocolos com o objetivo de homogeneizar o registro de dados
ambientais e, assim, implementar medidas locais e globais:
• Protocolo da pegada de carbono; e
• Protocolo de eficiência energética.
Com a implantação dos requisitos constantes na ISO 50001, a planta Brasil
conseguiu mapear todos os processos e obter um diagnóstico do consumo de
energia.
O SGE proporcionou o reconhecimento do consumo global de energia e também
da principal fonte de energia, contribuinte para emissões de CO2.
Com base neste mapeamento a equipe de gestão identificou o uso significativo
de energia e as oportunidades de melhoria do desempenho energético dos
processos implicados, determinando assim objetivos e metas de redução,
alinhados com as diretrizes estabelecidas pelo plano corporativo e com a
realidade da planta. Depois de finalizado o diagnóstico do consumo de energia,
a Ficosa do Brasil definiu os objetivos e metas para reduzir esse consumo e
melhorar o indicador da pegada de carbono, reunindo elementos para identificar
oportunidades de melhoria em seu sistema de gestão integrado e para definir em
seu planejamento estratégico, ações que possam contribuir com o desempenho
energético.
Com estas medidas a planta Brasil espera poder calcular e reportar seu trabalho
em termos de eficiência energética, implementando ações específicas para reduzir
o consumo de energia.
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RESULTADOS ALCANÇADOS

Indústria

Metalúrgica

Produtos

Peças para veículos automotores

Localização

Jandira - SP

Sistema de Gestão da Energia

ISO 50001

Período de Melhoria de Desempenho Energético

2016 - 2020

Objetivo/Meta

Redução do consumo específico: kWh/pç
1% ao ano

Melhoria do desempenho energético no ano de 2017 5,6%
Economia de energia total em relação ao período de
17 MWh/mês
melhoria - 2017
Custo de implementação SGE

U$ 50M

Período de retorno sobre a implementação SGE
2,4 anos
(anos)
Economia total de energia durante o período de
U$ 20,6M
melhoria - 2017
Redução total de emissão de CO2e em relação ao
1,5 ton CO2e/mês
período de melhoria

BENEFÍCIOS EMPRESARIAS ALCANÇADOS
A Ficosa do Brasil possui certificação OHSAS 18001, UNE ISO/TS 16949
e ISO 14001, e em 2018 obteve a certificação na Norma ABNT ISO 50001
compatibilizando este último padrão com o sistema de gestão integrado da planta
Brasil. Com a implantação dos requisitos constantes no padrão ISO 50001 a
organização agregou valor ao sistema de gestão integrado, por intermédio de:
• Maior comunicação e transparência na gestão de recursos energéticos;
• Possibilidade de melhorar a gestão de energia e
reduzir a emissão de gases de efeito estufa;
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• Integração da gestão de energia com os outros sistemas da organização;
• Aumentar a reputação da Ficosa do Brasil, perante as demais
plantas do Grupo, clientes e demais partes interessadas, por meio
de seu compromisso com a redução do consumo de energia;
• Inclusão do tema gestão de energia no dia a dia da planta,
nos processos de compra de máquinas e equipamentos e
na adoção de boas práticas de gestão de energia.
Para a Ficosa do Brasil, implantar os requisitos do sistema de Gestão de Energia
– ISO 50001 proporcionou um aprendizado valioso sobre o consumo eficiente
de energia e o uso significativo correspondente nos processos de Injeção de
plástico, Climatização, Utilidades e Iluminação.

DESENVOLVIMENTO
E IMPLEMENTAÇÃO
No ano de 2016 a planta da Ficosa no Brasil foi considerada habilitada e
posteriormente foi contemplada a participar do programa de implantação do
sistema de Gestão de Energia ISO 50001, promovido pela parceira entre o
PROCOBRE, SENAI e ELETROBRAS, que proporcionou condições para que a
Ficosa do Brasil pudesse concentrar esforços em promover a implantação dos
requisitos deste sistema.
Durante o processo foi verificada a oportunidade de:
• Inserir na política de gestão integrada do Grupo o compromisso
com o uso e consumo mais eficiente de energia;
• Difundir o protocolo de eficiência energética do Grupo
de forma mais consistente e sustentável;
• Sistematizar a gestão de energia da planta Brasil,
por meio de uma estrutura organizativa;
• Justificar a obtenção de recursos para melhorar o desempenho energético
da planta, por meio de procedimentos sistemáticos e de perfil técnico;
• Elevar a reputação da planta nas questões ambientais
e de sustentabilidade do negócio.

Desta forma a Ficosa do Brasil conseguiu reunir elementos para estabelecer
oportunidades de melhoria do seu desempenho energético visando à redução
sustentável no uso e consumo significativo de energia em equipamentos,
máquinas, sistemas ou processos de produção.
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O resultado da participação neste programa reflete-se no conjunto de iniciativas
que a planta Brasil vem implementando, como forma de reduzir o consumo
de energia elétrica por meio da instalação de equipamentos que reduzam
ineficiência, horas paradas de produção e manutenção (ex.: instalação de
compressor com melhor desempenho energético, substituição dos equipamentos
de desumidificação dos polímeros, substituição de lâmpadas fluorescentes e de
vapor de mercúrio por outras de led e de aparelhos de ar condicionado que não
possuem sistema inverter).
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No ano de 2018, permanece a diretriz da planta em investir na substituição de
máquinas e equipamentos ineficientes, mediante a substituição de quatro máquinas
injetoras de plástico que não possuem inversor de frequência, por outras novas
que possuem este recurso, desta maneira não haverá desperdício ou consumo de
energia elétrica além do necessário. Estas medidas estão alinhadas com o protocolo
de eficiência energética corporativo. Os integrantes do Comitê de Gestão de Energia
pertencem respectivamente às áreas da qualidade, manutenção e da segurança e do
meio ambiente.

AÇÕES IMPLEMENTADAS
Com a implantação dos requisitos da ISO 50001 a Ficosa do Brasil promoveu
ações no sentido de melhorar seu desempenho energético e de contrapartida
reduzir a pegada de carbono. Os projetos propostos são monitorados pela direção
da planta durante as reuniões de seguimento e estão descritos no Programa de
Gestão de Energia, Meio Ambiente e de Segurança e Saúde Ocupacional. Os
principais projetos são:
• Utilidades: Instalação de compressor de ar e aparelhos
desumidificadores de alta performance na central de abastecimento
de polímeros, visando melhoria do desempenho energético;
• Iluminação: Substituição de lâmpadas fluorescentes e de vapor de mercúrio
por outras de led, proporcionando até 80% de economia no consumo de
energia em comparação com as soluções de iluminação tradicionais e
requerendo o mínimo de manutenção devido à vida útil prolongada.
• Climatização: Substituição de aparelhos de ar condicionado por
aparelhos que possuam sistema inverter, e implementação de controle
operacional para estabelecer limites de temperatura de operação,
visando eliminar “picos” no acionamento e menores oscilações de
potência e consumo, proporcionando maior economia de energia.

As etapas para implementação dos requisitos do sistema de Gestão de Energia – ISO
50001 foram estabelecidas da seguinte maneira:
• Revisão da política de gestão integrada com a inclusão da gestão
de energia aos outros sistemas de gestão a nível corporativo;
• Definição de escopo;
• Elaboração da contabilidade energética, estabelecendo
o tipo de energia mais consumida;
• Identificação dos usos significativos de energia e processos correspondentes;
• Identificação de oportunidades de melhoria no desempenho energético;
• Definição de objetivos e metas;
• Definição de indicadores de desempenho energético;
• Estruturação de um plano de ação;
• Monitoramento e medição;
• Realização de análises críticas.

• Injeção de plástico: Substituição de quatro máquinas injetoras de
plástico por máquinas de alto rendimento com inversores de frequência
embarcados, visando a equalização do consumo de energia com a
temperatura de operação para o processo, por meio de configuração de
uma rampa de aceleração, evitando partidas bruscas que possam danificar
componentes do sistema, consequentemente há melhor desempenho
energético e operativo, além de aumento da vida útil do sistema.
• Conscientização: Promoção de programas de sensibilização e comunicação
da Ficosa do Brasil junto a seus funcionários. Com a implantação da ISO
50001, surgiu a necessidade de reforçar temas ligados ao desenvolvimento
sustentável, principalmente aqueles que estimulam o uso racional de energia.
A organização investiu em ações que apresentassem temas recorrentes
ao seu cotidiano e ao sistema de gestão de energia com propósito de
divulgar e obter adesão de pessoas que trabalham na organização ou
em seu nome, por meio de diálogo dirigido. Mensalmente são divulgados
assuntos relativos à segurança e ao meio ambiente e temas referentes à
eficiência energética. Periodicamente a Ficosa realiza uma avaliação para
validar a eficácia do programa junto aos seus colaboradores, observando
os aspectos de absorção de conteúdo e repercussão de iniciativas. Com
estas ações a Ficosa conseguiu obter o reconhecimento e a mudança de
atitudes relacionadas à economia de energia e à eliminação de desperdício.

Durante o processo de planejamento das ações necessárias à implantação do
sistema, a Ficosa do Brasil estipulou como linha de base o consumo de energia
elétrica relativo ao ano de 2016 e mensalmente promoveu-se um monitoramento do
consumo de energia elétrica e da produção de peças com relação ao ano de 2017.
Ao final deste período a organização pôde analisar, por intermédio dos indicadores
de desempenho, o cumprimento das metas estabelecidas. Neste contexto, a Ficosa
do Brasil utilizou o valor de energia faturado, custo do quilowatt-hora e números
absolutos de consumo ao longo do tempo (quantidade consumida por mês).
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LIÇÕES APRENDIDAS
A partir da implantação dos requisitos da norma ISO 50001 houve uma mudança
na compreensão do tema. A expectativa é que no futuro haja uma economia para
a organização e seu negócio com base na sustentabilidade.
A Ficosa entende que gestão de energia é uma tendência na organização,
principalmente na adoção de equipamentos cada vez mais eficientes do ponto de
vista energético, beneficiando a empresa por meio da eliminação dos desperdícios
de energia, do aumento da eficiência no consumo e da mudança nos padrões de
consumo de energia como um todo.
Face ao exposto, a alta direção da Ficosa do Brasil permanece reafirmando seu
compromisso em concentrar esforços para melhorar o desempenho energético e
conta com o comprometimento de seus colaboradores com a política de gestão
integrada (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, QUALIDADE, MEIO AMBIENTE
E ENERGIA) da organização, confiando que desta maneira poderá alcançar os
objetivos e metas energéticos estabelecidos.
A aplicação dos requisitos necessários para a certificação da Ficosa do Brasil e a
percepção da empresa quanto aos benefícios proporcionados com esse processo
contribuem para a consolidação da proposta do programa de implantação
do sistema de Gestão de Energia ISO 50001, articulado pela parceira entre o
PROCOBRE, SENAI e ELETROBRAS.
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