
C A D E R N O  E S P E C I A L

Edição Especial - nº 1 - Dezembro 2011
w w w . c i e s p c a m p i n a s . o r g . b r

Prêmio ExcElência EmPrEsarial 2011



O MERECIDO 
RECONHECIMENTO
À INDÚSTRIA

Quando o prêmio foi criado na gestão de 
Luiz Alberto Soares, em 1999, a proposta para 
seu primeiro nome era de “Prêmio Qualidade”. 
Sabiamente a diretoria recorreu a um sinônimo 
para nomear a premiação, que acredito ser 
ainda mais pertinente, e permanece até hoje: 
“Prêmio Excelência Empresarial”. Pois todo 
empresário sabe que quem investe e prima pela 
qualidade de seus serviços e produtos alcança 
a excelência.  E é esse reconhecimento às in-
dústrias de Campinas e região, aos melhores 
desempenhos de gestão, ou ações e projetos im-
plantados com sucesso, que a Casa da Indústria 
busca levar às empresas participantes há mais 
de 10 anos. Reconhecimento e incentivo. Para 
que as empresas continuem melhorando seus 
processos, investindo em inovação e qualidade, 
sem que se esqueçam da importância da res-
ponsabilidade sócio-ambiental.

 A premiação acontece a cada dois anos 
em uma noite especialmente preparada aos as-
sociados, autoridades e convidados. Para che-
garmos às vencedoras reunimos uma comissão 
julgadora formada por empresários e especia-
listas, que avaliam um conjunto de quesitos 
qualitativos e quantitativos extraído de infor-
mações e documentos enviados pelas empresas 

José Nunes Filho, diretor-titular do CIESP-Campinas.

EDItORIAL

participantes. Todo o processo é auditado pela 
BDO Trevisan Auditores Independentes, con-
ferindo credibilidade e seriedade ao prêmio.

 Em 2011 tivemos uma noite de cele-
bração emocionante, confraternização com 
jantar dançante e quatro empresas vencedoras, 
que são referências em suas áreas e foram mere-
cidamente premiadas nesta edição. Para que os 
associados e a comunidade conheçam melhor 
essas empresas e seus serviços, o CIESP-
Campinas elaborou este Caderno Especial. 
Aqui será possível conhecer um pouco da 
história dessas empresas, o que elas oferecem 
ao mercado e em qual categoria foram ven-
cedoras. 

A Casa da Indústria parabeniza as ven-
cedoras e também as empresas que concorreram 
na edição 2011.  Este é sem dúvida um dos 
principais eventos da indústria da região, co-
nhecido por sua grande credibilidade e por 
agregar valor e conferir maior visibilidade às 
empresas laureadas. Estendemos o convite a 
todas as empresas de Campinas e região, as-
sociadas ou não, para que se informem e par-
ticipem da próxima premiação que se realizará 
em 2013. É com orgulho e dedicação que o 
CIESP-Campinas realiza este evento. 
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Prêmio ExcElência EmPrEsarial na mÍDia

NA MíDIA

O Prêmio Excelência Empresarial 2011 foi destaque nos principais veículos de 
comunicação de Campinas e região. Confira as principais manchetes.
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AMBICAMP COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. 
Rua das Papoulas, nº 190/200 • CEP 13050-084
• Jd. das Bandeiras • Campinas - SP • Tel.: (19) 3228-1010
www.ambicampbrasil.com.br

amBicamP
DEsTaQUE mElHor 

FornEcEDor DirETo Da 
inDÚsTria: comÉrcio oU 

sErViÇo

A Ambicamp - Coleta e Des-
tinação de Resíduos foi a grande 
vencedora na Categoria “Melhor 
Fornecedor Direto da Indústria: 
Comércio ou Serviço”. 

Empresa 100% nacional 
fundada em 2000, em Campinas, 
atua em assessoria técnica e cien-
tífica nas áreas de qualidade am-
biental e produtiva. Desde 2004 
ampliou o seu foco de atuação 
dentro das áreas farmacêutica e 
química, oferecendo também as-
sessoria e gerenciamento de re-
síduos químicos de serviços de 
saúde, plano de gerenciamento de 
resíduos de laboratórios de servi-
ços de saúde animal, agricultura 
ou alimentos, implementação do 
plano de gerenciamento de resí-
duos (PGR) e adequação à legis-
lação ambiental vigente (Conama, 
Cetesb e Anvisa) de laboratórios 
analíticos das indústrias veteriná-
rias, químicas, cosméticas, farma-
cêuticas, têxteis e gráficas, entre 
outras. É especializada em resí-
duos do Grupo B (químicos), pos-
sui certificações ISO 9001:2008 
e ISO 14001:2004, por meio de 
um Sistema de Gestão Integrada, 
desde 2007. A forma técnica de 

atuação desenvolvida pela Ambi-
camp possibilita aos geradores de 
resíduos um controle efetivo so-

bre a quantidade e a classificação 
de cada um dos tipos de resíduos 
gerados em cada atividade.

Os segmentos atendidos 
pela empresa abrangem indús-
trias, farmácias de manipulação, 
drogarias, laboratórios em geral, 
hospitais, universidades, consul-
tórios e clínicas quimioterápicas 
e odontológicas e distribuidores 
de matérias-primas, medicamen-
tos e produtos hospitalares, entre 
outros. A empresa conta com um 
centro de triagem para o armaze-
namento temporário dos resíduos.

Em 2011 a Ambicamp con-
quistou ainda o Prêmio Supera-
ção Empresarial concedido pelo 
SEBRAE-SP.

Os quesitos considerados 
para a escolha do vencedor na 
categoria foram: visão geral do 
negócio, análise crítica do de-
sempenho, socialização dos re-
sultados da empresa e resultados 
efetivos.

“Para a Ambicamp, ven-
cer o prêmio Melhor Fornecedor 
Direto da Indústria - Categoria 
Serviços representou o reconhe-
cimento da comunidade empre-
sarial da região de Campinas. 
Esta conquista é o resultado 
do empenho e da dedicação de 
todos os colaboradores da em-
presa, que nesses onze anos de 
trajetória têm contribuído para 
manter a empresa alinhada com 
a qualidade e focada nas neces-
sidades dos clientes. O prêmio 
do CIESP-Campinas  proporciona 
muita satisfação pela conquista, 
e ao mesmo tempo indica que 
estamos no caminho certo. Esse 
reconhecimento que a premiação 
nos dá também mostra que nos-
sos esforços por uma empresa 
diferenciada estão sendo recom-
pensados.”

Geraldo Rossi, Diretor da 
Ambicamp. 

Equipe Ambicamp na Noite da Indústria

AMBICAMP AMBICAMP
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3m Do Brasil
DEsTaQUE mElHor EmPrEsa 

mÉDia/GranDE 
 

DEsTaQUE mElHor ProJETo 
sUsTEnTaBiliDaDE:
social E amBiEnTal

3M DO BRASIL LTDA.
Rodovia Anhanguera, km 110
• CEP 13001-970 • Sumaré - SP • www.3m.com.br. 
A 3M do Brasil também mantém um canal de comunicação 
direta com o consumidor pelo e-mail faleconosco@mmm.com 
e pelo telefone 0800 013 23 33.

 A 3M foi vencedora em 
duas categorias na edição 2011: 
Melhor Empresa Médio/Grande 
Porte e Melhor Projeto Sustenta-
bilidade: Social e Ambiental.

Instalada em Campinas em 
1946, sob a marca Durex Lixas e 
Fitas Adesivas Ltda., a empresa 
se transferiu em 1954 para Su-
maré. Em 2011, ao completar 65 
anos no país, seu faturamento 
bruto foi de R$ 2,7 bilhões e con-
tava com mais de 4 mil funcio-
nários em cinco unidades indus-
triais no interior paulista, além de 
planta em Manaus (AM) e Bom 
Princípio (RS). Organizada em 
seis grandes grupos de negócios, 
é uma empresa global de tecno-
logia diversificada que apresenta 
soluções inovadoras para o dia a 
dia.

As vendas ocorrem em 
todo o País por meio de equipes 
de vendas, distribuição e reven-
das, que comercializam mais de 
14 mil itens de produtos. Com 
este amplo portfólio, a 3M atua 
nos setores industrial, elétri-
co, eletrônico, de comunicação         
visual (com sistemas de impres-
são e comunicação), construção, 
manutenção, reparação automo-
tiva, hospitalar, de cuidados pes-
soais, consumo (com produtos 
para uso doméstico, linha “Faça 
Você Mesmo” e papelaria e escri-
tório), saúde ocupacional, segu-
rança do trânsito, entre outros.

Em 2006 a 3M criou o Ins-

tituto 3M de Inovação Social. A 
partir de então os projetos de res-
ponsabilidade social da empresa 
passaram a ser desenvolvidos 
via o Instituto e estão baseados 
nos pilares da educação, saúde e 
meio ambiente. Em 2010 o Insti-
tuto investiu R$ 950.000,00 em 
projetos e atividades, desenvolvi-
das diretamente pelo Instituto ou 
via parceiros, principalmente nas 
regiões onde a empresa mantém 
suas plantas fabris.  Ao longo de 
2010 a 3M realizou quatro gran-
des projetos:
• Projeto 3M Preserve o Meio por 

Inteiro de valorização da educa-
ção ambiental nas escolas;

• Projeto Massa do Bem de erra-
dicação e combate à fome;

• Projeto Escola de Funilaria e 
Pintura - Cidade dos Meninos 
de ensino profissionalizante;

• Projeto Grupo de Voluntários 
de incentivo ao voluntariado 
entre funcionários.

Os projetos desenvolvi-
dos e/ou apoiados pelo Instituto 
3M atingiram em 2010 cerca de 
65.000 pessoas, principalmente 
nas regiões onde a 3M mantém 
fábricas. 

Os quesitos considerados 
para a escolha do vencedor nas 
categorias foram: responsabilida-
de social e empresarial, estabe-
lecimento de metas empresariais 
que impulsionam o desenvolvi-
mento sustentável da sociedade 
e a redução das desigualdades 

sociais. O projeto vencedor se 
destacou por focar temas liga-
dos à educação ambiental nas 
escolas, inclusão social por 
meio de capacitação profissio-
nal, combate à fome e sensi-
bilização do público interno a 
ações de voluntariado.

“Receber o Prêmio Ex-
celência Empresarial 2011, 
em duas categorias, é motivo 
de muito orgulho para a 3M e 
também para o Instituto 3M. 
Os prêmios destacam a traje-
tória de sucesso empresarial 
da 3M, que em 2011 completa 
65 anos de atuação no País, e 
os seus esforços em busca da 
sustentabilidade, fator igual-
mente importante para nossa 
companhia, que tem por obje-
tivo o crescimento econômi-
co e os bons resultados, sem 
deixar de lado a preocupação 
com as questões ambientais 
e sociais. Entendemos que as 
organizações empresariais mo-
dernas têm grandes desafios 
econômicos, em mercados 
cada vez mais competitivos, 
mas devem se empenhar tam-
bém no cuidado permanente 
com o meio ambiente e de-
senvolvimento social das co-
munidades, impactando posi-
tivamente no desenvolvimento 
sustentável do País.” 

 Afonso Luiz Chaguri, di-
retor de Operações Industriais 
da 3M do Brasil. 

Equipe 3M recebeu 2 premiações na Noite da Indústria

3M DO BRASIL 3M DO BRASIL
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CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACÊUTICOS LTDA.
Avenida Francisco J. de Camargo Andrade, 
792 • Jardim Chapadão • CEP 13070-051
• Campinas - SP • Tel.: (19) 3243-2099 
www.2cristalia.com.br

oGari DE
casTro PacHEco

– crisTÁlia  
DEsTaQUE mElHor
inDUsTrial Do ano

O diretor-presidente do La-
boratório Cristália, Ogari de Cas-
tro Pacheco, foi o Destaque Me-
lhor Industrial desta edição 2011 
do Prêmio Excelência Empresarial. 
Fundado em 1972 por um grupo 
de médicos, o Laboratório Cristá-
lia solidificou-se com os medica-

mentos de uso psiquiátrico e hoje 
é o maior produtor de anestésicos 
e adjuvantes (produtos essencial-
mente hospitalares) em toda a 
América Latina, atendendo a mais 
de quatro mil estabelecimentos 
hospitalares.

Inaugurou uma nova uni-
dade farmacêutica em 2010 com 
35 mil metros quadrados de área 
construída, projetada para quadru-

plicar a produção do laboratório, 
conforme a demanda do mercado. 
Sua estrutura é montada com o 
que existe de mais avançado no 
segmento de produção farmacêu-
tica, com equipamentos inéditos 
no Brasil. 

Hoje a empresa conta com 

mais de 2.100 funcionários dire-
tos que atuam nas unidades de 
fabricação localizadas em Itapira e 
São Paulo, bem como nos escritó-
rios situados em diversas regiões 
do Brasil. O Cristália ocupa uma 
posição de destaque também na 
área de Psiquiatria, Neurologia, 
Cosmecêutica, Dor e Saúde Mas-
culina.

O Cristália é referência na-

cional e internacional na pesquisa 
e desenvolvimento de novos pro-
dutos, o que possibilita a produ-
ção de qualquer tipo de molécula, 
em qualquer forma farmacêutica. 
Matém parcerias com 23 univer-
sidades e centros de pesquisa do 
Brasil e obteve o reconhecimento 
da United States Pharmacopeia, 
órgão americano de influência 
mundial que fornece padrões de 
qualidade para produção de far-
moquímicos.

Os quesitos considerados 
para a escolha do vencedor desta 
categoria foram: formação esco-
lar; atividades sociais ou associa-
ções sem fins lucrativos nas quais 
participa e o grau de envolvimen-
to; suas atuações nas entidades 
CIESP e FIESP; quais os resulta-
dos importantes que destacaram 
a carreira do empresário; quais os 
títulos e prêmios recebidos como 
pessoa física ou jurídica.

“A comunidade Cristália 
sente-se honrada e feliz com esta 
premiação do CIESP-Campinas. 
Digo comunidade, pois o prêmio 
só foi possível pela dedicação, 
esforço e denodo continuados de 
mais de 2.100 colaboradores. Ao 
CIESP-Campinas o obrigado de to-
dos nós.”

Ogari de Castro Pacheco – 
Diretor-presidente do Laboratório 
Cristália.  

Equipe do Cristália recebeu premiação em nome de seu presidente.

Grupo CristáliaOgari de Castro Pacheco - Industrial do Ano
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OGARI DE CAStRO PACHECO - CRIStÁLIA OGARI DE CAStRO PACHECO - CRIStÁLIA
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HI TECNOLOGIA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
Avenida Dr. Armando de Sales Oliveira, 445
• Taquaral • CEP 13076-015• Campinas - SP
• Tel.: (19) 2139-1700
www.hitecnologia.com.br

Hi TEcnoloGia 
inDÚsTria E 

comÉrcio lTDa.
DEsTaQUE mElHor

EmPrEsa micro/PEQUEna

A HI Tecnologia foi a gran-
de vencedora na categoria Melhor 
Empresa Micro/Pequena. Empre-
sa brasileira de base tecnológica 
que opera desde 1989, atende a 
todo mercado nacional. Atua nas 
áreas de projeto e fabricação de 
equipamentos, desenvolvimento e 
implementação de softwares para 
supervisórios e integração de sis-
temas para automação industrial.  
Sua base de clientes é bastante 
ampla, englobando diversos se-
tores de mercado, entre os quais 
destacam-se petróleo e gás, quími-
ca e farmacêutica, têxtil, agrobu-
siness, autopeças e automobilís-
tica, indústria de base e bens de 
capital, ensino e pesquisa. Toda a 
tecnologia utilizada no desenvol-
vimento de seus produtos, seja 
hardware ou software, é própria. 
Mantém sistematicamente progra-
mas de parcerias com universida-
des e centros de pesquisas, com 
os quais está sempre desenvolven-
do novos produtos e soluções para 
o mercado de automação. Possui 
desde o ano de 2004 o Certifica-
do de Registro e Classificação Ca-
dastral (CRCC) da Petrobras para 
fornecimento de controladores ló-
gicos programáveis (CLP), painéis 
eletrônicos e sensores. É um dos 
principais fornecedores nacionais 
de soluções para controle e super-

visão de sistemas de elevação de 
óleo. 

O quadro de colaboradores 
é bastante qualificado, possuin-
do engenheiros e analistas, entre 
os quais mestres e doutores, com 
vasta experiência e ampla folha de 
projetos desenvolvidos. O Sistema 

da Qualidade da HI é certificado 
segundo a norma ISO 9000 desde 
2003.

Na categoria “Melhor Em-
presa”, foram levados em conta 
os seguintes critérios: dados quan-
titativos - crescimento das vendas, 
rentabilidade do patrimônio, lucro 
líquido por empregado, liquidez 
corrente; dados qualitativos - como 

enfrentamento de crises, oportuni-
dades e gestão de pessoas.

 “Este prêmio é a conse-
quência do trabalho realizado por 
toda a equipe da HI, que participa 
intensamente dos projetos dentro 
da empresa, buscando com tec-
nologia e inovação desenvolver 

e fabricar equipamentos para au-
tomação industrial. Dedico este 
reconhecimento a este grupo de 
profissionais altamente qualifica-
dos, que fazem da HI Tecnologia 
uma empresa referência em Cam-
pinas.” 

Hélio Jacques de Almeida 
Júnior, Diretor de Engenharia da 
HI Tecnologia. 

Equipe HI Tecnologia na Noite da Indústria

HI tECNOLOGIA INDÚStRIA E COMÉRCIO LtDA.HI tECNOLOGIA INDÚStRIA E COMÉRCIO LtDA.
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