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algumas datas nos oferecem a oportuni-
dade de parar para avaliar onde estamos 
e como chegamos. Um aniversário de 
150 anos é certamente um desses marcos. 

a jornada da sandvik vem sendo bri-
lhante e, como acionista ou colaborador, 
você é uma parte importante dela. assim, 
nesta edição especial de aniversário da 
Meet sandvik, revista do Grupo sandvik, 
queremos compartilhar alguns momen-
tos da história da qual temos orgulho 
e da conjuntura mundial muitas vezes 
turbulenta que nos moldou. você perce-
berá que, embora muitas coisas tenham 
mudado na sandvik em 150 anos, certas 
qualidades importantes permanecem. isso 
inclui nossos valores, nosso persistente 
espírito de inovação e, acima de tudo, 
nossa comprovada capacidade de mudar 
constantemente com o tempo. a meu ver, 
essas características estão interligadas e 
constituem a “alma” da sandvik. são elas 
que nos unem no mundo inteiro.

Uma empresa é como um ser vivo, em 
constante crescimento e adaptação. se não 
se adaptar, morre. a sandvik não estaria 
aqui hoje se não tivéssemos sido capazes 
de crescer e mudar diante dos desafios 
impostos pela conjuntura ao nosso redor. 
Permanecer imóvel simplesmente não 
é uma opção, muito embora algumas 
alterações – como a reestruturação e o 
desinvestimento em operações existentes 
e a mudança da sede do Grupo – sejam ob-
viamente difíceis para aqueles diretamente 
afetados.

entretantO, a única certeza sobre o 
futuro é que ele será diferente de hoje. 

e o ritmo dessa mudança parece aumentar 
exponencialmente. no 100º aniversário 
da sandvik, em 1962, havia apenas 1.000 
colaboradores fora da suécia. na década 
de 1990, este número já chegava a 25.000. 
Hoje, em cada cinco colaboradores da 
sandvik, quatro estão baseados fora da 
suécia.

devido à acelerada globalização e 
à acentuada mudança geográfica das opor-
tunidades de crescimento, adotamos uma 
nova estratégia para tranformar a sandvik 
de uma empresa sueca com presença 
global em uma empresa verdadeiramente 
global – em termos de mentalidade, cultu-
ra, diversidade e oportunidades de carreira 
e de negócios.

a nova estratégia foi desenvolvida 
em resposta às tendências da economia 
global, que nos próximos anos terão um 
impacto sensível nos negócios da sandvik. 
Uma delas é a mudança da supremacia 
econômica. Projeções apontam que, em 
2020, países considerados “em desenvolvi-
mento” serão responsáveis por 11 das 20 
maiores economias do mundo. 

a sandvik conseguiu entrar em muitos 
mercados emergentes, elevando suas ven-
das com base em uma oferta consistente 
de marcas e produtos de primeira linha. 
entretanto, nossa equipe e nossa base de 
ativos globais não se deslocaram junto 
com as vendas para os países emergentes. 
Um padrão semelhante pode ser observa-
do no histórico de investimentos. de 2006 
a 2010, 63% de todos os investimentos 
em ativos do Grupo sandvik foram fei-
tos na europa e na américa do norte. 
em contraste, apenas cerca de 20% dos 

“ 150 anOS: 
um bom  
começo”
Prezado leitor,

a palavra dO ceO

“ Tenho certeza 
de que celebra-
remos nosso 
200º aniversá-
rio como uma 
empresa ainda 
mais forte do 
que somos 
hoje”
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investimentos foram feitos na ásia – já 
incluindo o Japão, apesar de a região ter 
uma expressiva participação no crescimen-
to líquido das vendas do Grupo.

para acelerar o crescimento, aumentar 
ou defender as margens de lucro e garantir 
inovação relevante para os mercados 
emergentes, a sandvik pretende intensifi-
car sua expansão para estes mercados em 
todas as áreas-chave de atuação.

assim, para permitir o sucesso da nova 
estratégia e aumentar a transparência 
e o foco operacional, a organização foi 
dividida em cinco áreas de negócio. Uma 
plataforma mais robusta de utilização de 
recursos comuns será desenvolvida em 
esfera mundial e em âmbito local.

nossos colaboradores – nosso princi-
pal ponto de contato com o mercado e o 
cliente – terão maiores responsabilidades 
e liberdade de atuação na nova estrutura 
organizacional simplificada. isso visa 
não apenas a dar mais poder à equipe, 
mas também a aumentar a velocidade de 
tomada de decisões. Uma estratégia refor-
çada de recursos humanos requer foco em 
segurança, diversidade e inclusão; cola-
boradores com poder de decisão; cultura 
de inovação; administração de talentos e 
desenvolvimento de lideranças.

Pessoalmente, considero um ambiente 
de trabalho seguro a prioridade número 
um. Zero acidente é a principal meta.

para OS aciOniStaS, a estratégia visa 
posicionar a sandvik como o melhor 
investimento, gerando os melhores retor-
nos financeiros. o objetivo é aumentar o 

desempenho em todas as áreas, de forma 
a sustentar um crescimento de longo prazo 
e alcançar desempenho máximo.

olhando adiante, tenho certeza de que 
celebraremos nosso 200º aniversário como 
uma empresa ainda mais forte. Minha 
convicção se baseia no grande sentimen-
to de orgulho que vivenciei em diversas 
ocasiões no meu primeiro ano como Ceo, 
juntamente com uma competência sem 
paralelos e incrível portfólio de produtos.

a jornada da sandvik continua, e quero 
aproveitar esta oportunidade para exter-
nar minha sincera satisfação por ter vocês 
a bordo.

olof Faxander, Presidente e Ceo
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3 CEO Olof Faxander 
“A jornada da Sandvik vem sendo brilhante e, como 
acionista ou colaborador, você é uma parte impor-
tante dela.”

8 A jornada
Dos primeiros trabalhadores braçais aos pioneiros 
da tecnologia da informação nos anos 70, passando 
por revoluções tecnológicas e desafios em tempos 
de guerra, a jornada da Sandvik tem diversos prota-
gonistas e momentos marcantes. 

 14 Ambição global-  
presença local
Como a Sandvik atende a demandas em cinco conti-
nentes, marca presença em 130 países e está prestes 
a ingressar em diversos outros.

20 5 Áreas de Negócio
Por que a Sandvik é capaz de fornecer a solução 
certa para o cliente certo no momento certo.

25 mercados-chave 
A competência exclusiva da Sandvik se traduz em 
alto desempenho em setores bem distintos: de per-
furação off-shore a mineração subterrânea e aviação, 
a Sandvik fica à vontade em todos os segmentos.

32 Pesquisa & 
Desenvolvimento
A fórmula Sandvik para o sucesso: pegue 5.000 
patentes ativas, acrescente 2.400 colaboradores ta-
lentosos e invista 450 milhões de dólares por ano. O 
resultado? Pesquisa de ponta em nível internacional.

35 Ações da Sandvik 
O investimento do século?

8

26

minha sandvik 
Na página 26 e em várias outras você conhece-
rá os protagonistas de hoje: colaboradores do 
mundo todo contam suas histórias

25

esta edição 
especial de 
aniversário da  
Meet Sandvik 
foi publicada 
em 14 idiomas.
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para pOtencializar a evolução de cada atividade principal da 
empresa e otimizar o crescimento e a lucratividade também para 
atividades novas e secundárias, a sandvik foi reestruturada em 
cinco áreas de negócio desde 1º de janeiro de 2012. 

“É fundamental adotar um novo tipo de organização que se 
ajuste ao ritmo veloz de mudança do mercado, onde a capacidade 
de agir e reagir rapidamente é imprescindível para o sucesso”, 

afirma o Ceo olof Faxander. “a nova organização significa um 
foco mais claro e reforçado em quatro áreas de negócio em que 
visamos tanto a liderança do mercado quanto a lucratividade 
máxima. Para possibilitar o desenvolvimento de atividades adja-
centes, há uma quinta área, a sandvik venture, que procura dar a 
operações menores, porém de alto potencial, a oportunidade de se 
desenvolverem da melhor maneira possível.”

Sandvik Mining
Foco na liderança global 
em produtos, soluções e 
serviços para operações 
de alto desempenho 
em mineração subter-
rânea e de superfície, 
envolvendo rochas duras 
e macias. 

Sandvik Machining 
Solutions
Liderança global na 
oferta de produtos e 
soluções para o aumento 
da produtividade em 
operações industriais 
avançadas de usinagem 
de metais.

Sandvik Materials 
technology
Fornecimento de mate-
riais avançados e ligas 
especiais de alto valor 
agregado para aplicações 
exigentes em nichos 
específicos. 

Sandvik  
construction
Especializada em solu-
ções, serviços e produ-
tos de alto desempenho 
para nichos específicos 
da indústria global de 
construção. 
 

Sandvik venture
Área destinada a criar 
as melhores condições 
possíveis para o desen-
volvimento e o aumento 
da lucratividade de 
operações atraentes e 
de rápido crescimento.

leia mais sobre a história de cada área de negócio na página 20.

Cinco Áreas de Negócio – uma ambição: 

O AjUSTE PERFEITO

As Áreas de Negócio da Sandvik

a Sandvik de hOje

O sucesso da Sandvik se baseia em seu conhecimento único sobre 
escavação de rochas, usinagem e desenvolvimento de metais e ou-
tros materiais. para transformar esse conhecimento em soluções 
que atendam às demandas de diferentes setores industriais, a em-
presa foi organizada em áreas de negócio separadas. 

>>
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A alma da 
Sandvik
Sucesso global de longo prazo e cresci-
mento requerem mudanças e adaptação. 
Entretanto, só seremos capazes de atingir 
esses objetivos se nos mantivermos leais 
ao que somos, agindo de acordo com os 
valores que nos fazem únicos.

Os valores da Sandvik são a alma da 
empresa. Vivemos de acordo com eles por 
150 anos, e eles continuam a nos servir 
de guia. A tecnologia e o mundo podem 
mudar ao nosso redor, mas esses valores 
permanecem sólidos e verdadeiros. É fun-
damental que seja assim, com as pessoas 
e as operações da Sandvik se tornando 
geograficamente cada vez mais diversas. Por 
isso nos esforçamos para incutir os valores 
em nossas equipes no mundo inteiro.

Open Mind (Mente aberta)
Ter mente aberta significa buscar constan-
temente o aprimoramento, adotar uma 
atitude positiva em relação às mudanças e 
apoiar novas ideias e a liberdade de atuação.

Fair play (jogo limpo)
A Sandvik tem uma responsabilidade explí-
cita por seu impacto na sociedade, negócios 
e meio ambiente. Práticas comerciais justas, 
registros exatos, oportunidades iguais, preo-
cupação ambiental e respeito pelo indivíduo 
são conceitos que devem ser assegurados.

team Spirit (espírito de equipe)
No Grupo Sandvik, atuamos juntos como 
uma equipe. A visão de equipe inclui ainda 
estreita cooperação e relacionamento com 
nossos clientes no mundo todo.

O valor  
dos valores
A sólida cultura corporativa da Sandvik 
se desenvolveu na Suécia, porém hoje o 
Grupo tem colaboradores de diversas 
nacionalidades, e unidades de produção 
em vários países. Atualmente, cerca de 
95% das vendas acontecem fora do país de 
origem. Como uma empresa multinacional, 
a Sandvik precisa se adaptar constante-
mente, sobretudo em relação às diferentes 
condições locais. Entretanto, a continuidade 
é igualmente importante para transmitir 
o conhecimento e a consciência do que a 
Sandvik representa.

Os valores da Sandvik remontam a seu 
fundador, Göran Fredrik Göransson, que 
150 anos atrás definiu os princípios que 
hoje norteiam as operações da Sandvik: a 
determinação de buscar constantemente 
novos caminhos e soluções que conduzam 
a melhorias; a importância de se fazer 
negócios de maneira honesta e sustentável 
a longo prazo, e o relacionamento estreito 
com colaboradores e clientes.

Na virada do milênio, foi lançado um 
projeto de melhoria para descrever e 
esclarecer os valores coletivos do Grupo 
Sandvik. Três valores essenciais se destaca-
ram: Open Mind, Fair Play e Team Spirit.

“Nunca trabalhei para outra empresa 
com um espírito de equipe tão forte e 
uma cultura tão sólida”, afirma o diretor 
honorário Percy Barnevik, que ingressou na 
Sandvik há mais de quarenta anos. “Acho 
que tem a ver com o fato de a empresa 
estar no mesmo lugar há tanto tempo. As 
práticas foram passando de geração para 
geração, as pessoas as conservaram por 
muito tempo e agora se sentem fiéis a elas. 
Parece uma contradição quando se fala de 
uma empresa global, mas funciona.”

a Sandvik de hOje

os Próximos150 anos
em um mundo que muda tão rapidamente, é fundamental contar 
com uma bússola interior. a jornada contínua da Sandvik é guiada 
por um conjunto de valores que nunca ficarão ultrapassados.
 

Open Mind

Fair Play

Team Spirit
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A Sandvik sempre teve uma visão clara do 
futuro. Essa é uma das razões do sucesso da 
empresa no alcance de suas metas. A estratégia 
de longo prazo é baseada na combinação de 
diferentes competências do Grupo, como pes-
quisa e desenvolvimento avançados, produtos 
que agregam valor, fabricação local, sistemas efi-
cientes de logística e solidez financeira, além de 
um foco bem estabelecido na sustentabilidade.

A Sandvik acredita que o sucesso só pode ser 
obtido através de uma abordagem holística. Isso 
inclui responsabilidade financeira, ambiental e 
social, além do compromisso com a sustentabi-
lidade. É natural trabalhar em estreita coopera-
ção com fornecedores e clientes nesse campo.

O Código de Conduta descreve o modo de 

trabalho sustentável da Sandvik, incluindo a visão 
da empresa sobre ética e cidadania corpora-
tiva e sua política quanto ao meio ambiente, 
saúde, segurança e responsabilidade social. 
O desenvolvimento sustentável faz parte do 
processo de negócios e abrange responsabili-
dade, gerenciamento de riscos e iniciativas para 
melhorias de meio ambiente, saúde e segurança, 
ética comercial e direitos humanos. A Sandvik 
dá o nome de Fair Play às diretrizes que adota 
em relação à responsabilidade socioambiental. 
A empresa dispõe de uma intranet dedicada ao 
tema e de um esquema estruturado de divul-
gação de informações de sustentabilidade, além 
de um Código de Conduta aplicável a todos os 
colaboradores.

O Grupo Sandvik estabeleceu uma série de 
metas ambientais para garantir o compro-
misso da empresa:
• Uso mais eficiente da energia e de insumos
•  Menores emissões de poluentes na água e ar
•   Maior recuperação de materiais e subprodu-

tos industriais
•  Redução do impacto ambiental decorrente 

do uso de substâncias químicas perigosas
•  Aumento do número de produtos de  

acordo com os princípios de sustentabilidade

Os produtos e as oportunidades de negócios 
deverão levar em conta o ciclo completo de 
impacto ambiental, incluindo as etapas de 
projeto, produção, uso, descarte e reciclagem.
 

A Sandvik se esforça para oferecer um 
ambiente de trabalho saudável e seguro, para 
estimular seus colaboradores a desempenha-
rem suas atividades com eficiência, assumir 
responsabilidades e continuar crescendo na 
direção de suas metas pessoais e profissio-
nais. O objetivo da Sandvik é reduzir a zero 
doenças ocupacionais, acidentes de trabalho 
e danos ambientais na empresa.

Sustentabilidade é a chave para o futuro

Segurança em 
primeiro lugar

metas 
ambientais

O jardim ecológico das instalações da Sandvik em pune, Índia, é regado 
com água reciclada proveniente das operações da própria fábrica.

a Sandvik recicla pastilhas de metal duro
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centO e cinquenta anos podem não 
parecer tanto, mas o mundo mudou 
radicalmente nesse período. Quando a 
sandvik foi fundada na suécia, em 1862, a 
economia do país era quase exclusivamen-
te centrada na agricultura. no panorama 
mundial, os estados Unidos estavam con-
vulsionados por sua Guerra Civil; a itália 
fazia o seu primeiro aniversário, e o Cana-
dá sequer existia; a China era comandada 
pela dinastia Qing e se recuperava da 
humilhação sofrida na segunda guerra do 
Ópio, enquanto a Índia se preparava para 
ocupar o posto de jóia da coroa britânica.

olhando assim, é difícil imaginar que 
a sandvik de hoje seja a mesma empresa 
dessa época. Mas o espírito da sandvik se-
gue inalterado, e é ele que está construin-
do um futuro sustentável para a empresa.

Paremos então para analisar onde es-
tamos, como chegamos até aqui e o que 
o futuro nos reserva. 

Göran Fredrik Göransson (cuja foto 
ilustra esta página), com a ajuda de seus 
parceiros, redesenhou o conversor Besse-
mer para aumentar sua eficiência, abrindo 
caminho para a produção de aço em 
larga escala – uma verdadeira revolução. 

a história da sandvik começou com uma 
inovação, e é assim que ela continua a 
ser escrita. esta edição da Meet sandvik 
traz alguns exemplos da capacidade da 
empresa de inovar continuamente.

entretanto, como muitos começos, 
o da sandvik também foi difícil. nas 
páginas a seguir, você verá alguns exem-
plos dos altos e baixos desta trajetória. 
vistos em conjunto, esses momentos do 
passado servem para ilustrar como as 
mudanças e a capacidade de se adaptar 
a novos tempos são fundamentais para 
a sobrevivência.

nOSSa jOrnada–  
os primeiros 150 anos
a Sandvik trilhou um longo caminho em 150 anos, passando de uma  
pequena empresa sueca a uma líder mundial de alta tecnologia, com 
presença em 130 países. Muito mudou desde o início, mas algumas  
coisas permanecem iguais. 

15
0
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A jornada da Sandvik começou com uma falência 

A mesma idade da 
Revolução Industrial 

Os primeiros heróis 

1862 Göran Fredrik 
Göransson funda a 
Högbo Stål & Jernwerks 
AB em Sandviken, na 
Suécia. A empresa é 
bem sucedida no uso do 
processo Bessemer para 
produzir aço.

1864-65 A empresa 
passa a contar com 
representantes comer-
ciais na Dinamarca, 
Noruega, Inglaterra, 
 Rússia, Alemanha e 
França.

1866 Johan Holm, 
investidor que garantia 
a liquidez da empresa, 
vai à falência, levando 
junto a Högbo Stål & 
 Jernwerks AB, assim 
como o próprio Göran 
Fredrik Göransson.

1868 Em leilão, as 
instalações da empresa 
falida são compradas 
pela família Göransson 
e reestruturadas sob 
o nome Sandvikens 
Jernverks AB. O filho de 
Göran, Anders Henrik 
Göransson, é escolhido 
para a presidência.

1872 A Sandvikens 
Jernverk participa 
da Feira de Moscou. 
A Rússia representa, no 
momento, o maior mer-
cado da empresa, por 
conta da alta demanda 
de aço para ferrovias e 
armamentos.

No fim da década de 1850, novas 
ferrovias e gigantescos navios a 
vapor exigiam com urgência gran-
des quantidades de aço comercial 
barato. Era preciso desenvolver 
novas tecnologias capazes de aten-
der a essa demanda.

Para o industrial Göran Fredrik 
Göransson, era uma corrida contra 
o tempo. Sua empresa estava endivi-
dada e era fundamental dar algum 
proveito comercial à sua parte na 
patente do forno de indução de 
Henry Bessemer. 

Aportes financeiros vindos 
da Inglaterra e Suécia ajudaram 
Göransson, permitindo a continui-
dade dos esforços para aperfeiçoar 
o processo de Bessemer. Em 31 
de janeiro de 1862, data que se 

considera como a do nascimento da 
Sandvik, os termos da fusão entre a 
Högbo Stål e a Jernwerk entraram 
em vigor.

A construção da nova siderúrgica 
em Sandviken começou em 1862, 
e o maior alto-forno da Suécia na 
época entrou em operação em1863. 
Pouco depois, os conversores Besse-
mer também foram ativados.

Apesar disso, a falência era 
inevitável, e em março de 1866 a 
produção foi encerrada. Três anos 
mais tarde, constituiu-se uma nova 
empresa, a Sandvikens Jernverk, que 
ingressou no mercado de ações em 
1901.

Mundialmente, hoje há poucas 
empresas realmente grandes que 
são mais antigas do que a Sandvik.

Nem a enorme e complexa eco-
nomia global de hoje nem o Grupo 
Sandvik existiriam sem a Revolução 
Industrial na Inglaterra.

Os industrialistas britânicos 
financiaram várias novas siderúr-
gicas na Suécia para desenvolver 
processos de fabricação de aço. 
Seu capital e técnicas contribuíram 
para o lançamento do projeto 
Sandvikens Jernverk em 1862.

 A Inglaterra foi o berço da 
industrialização mundial, no século 
XVIII, com a máquina a vapor e o 
tear mecânico, amparados pelas 
jazidas de carvão do país, utilizadas 
como fonte de energia. Quando 
Göran Fredrik Göransson e seus 

parceiros plantaram as sementes 
do que hoje é o Grupo Sandvik, a 
Inglaterra encontrava-se cinquenta 
anos à frente da Suécia em termos 
de desenvolvimento tecnológico.

Os primórdios da história da 
Sandvik estão fortemente vincu-
lados à Inglaterra. Os pioneiros 
britânicos da indústria inseriram a 
Suécia – e o que viria a se tornar 
a Sandvik – na Era da Industrializa-
ção, rumo a conceitos de negócios 
cada vez mais sofisticados. Os 
engenheiros da era vitoriana cons-
truíam fábricas e equipamentos 
cada vez mais complexos, criando 
assim um mercado vital para a 
Sandvikens Jernverk.

O início da história da Sandvik está 
intimamente ligado à família fun-
dadora Göransson. Göran Fredrik 
Göransson foi o responsável pelas 
ideias e pelo impulso inicial, mas ele 
não estava sozinho.

A nova fábrica de aço em 
Sandviken jamais teria se concre-
tizado sem, por exemplo, o apoio 
financeiro dos investidores Pontus 
Kleman e Johan Holm. John Leffler, 
engenheiro de Kleman, desem-
penhou um importante papel no 
domínio do processo de Bessemer 
– um pré-requisito para o que 
estava por vir.

Quando o negócio foi reiniciado 
em 1869, sob o nome de Sandvi-
kens Jernverk, o filho de Görans-
son, Anders Henrik Göransson, 
assumiu a direção formal da 

empresa. Seu pai havia declarado 
falência pessoal, o que lhe impedia 
de participar de novas empresas.

A.H. Göransson teria uma 
atuação fundamental para o cres-
cimento da Sandvikens Jernverk. 
Quando o preço do aço despen-
cou em 1877, ficou claro que a 
empresa precisaria passar por uma 
reestruturação profunda.

Ele tinha um grande conheci-
mento dos mercados mundiais de 
aço e vislumbrou um único cami-
nho: produção e processamento 
de alto nível visando mercados 
selecionados. Por mais de 40 anos, 
A.H. Göransson comandou a 
empresa norteado pela superiori-
dade tecnológica e de escala com 
foco em soluções avançadas para 
clientes.

1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875

15
0

O processo Bessemer em 1873.a partir 
de um esboço de holmström axel em 1896.
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Na natureza selvagem

Expertise única

Trabalho duro

1893 Um grande rolo 
laminador para produ-
ção de fitas, arames e 
tubos foi construído em 
Sandviken.

Nenhuma outra indústria global 
se localiza mais ao norte que a 
Sandvik, cuja sede se encontra 
na mesma latitude que o Canadá 
setentrional, o Alaska e a Sibéria.

Por que Göran Fredrik Görans-
son decidiu fundar a maior siderúr-
gica da Suécia no litoral arenoso 
de um lago, em uma região que, 
na época, era apenas natureza 
selvagem?

Ali, a 61 graus de latitude, 
encontravam-se o melhor carvão 
vegetal e o minério mais puro. Pro-
vavelmente, Göransson também 
desejava que os trabalhadores se 
concentrassem exclusivamente em 
suas tarefas no local, mantendo-se 
longe das fábricas concorrentes e 
das tentações da cidade grande. 

Göransson era, ainda, proprie-
tário do terreno em que instalou 
a empresa, que contava com 
fornecimento de água e ligações 
ferroviárias com o porto de Gävle.

A Sandvik sempre trabalhou com 
a mais avançada tecnologia de sua 
época. Os atuais gestores não se 
consideram pioneiros revolucio-
nários, mas administradores e 
desenvolvedores de um legado 
inspirador.

A expertise agregada da 
 Sandvik cresceu mais forte. 
Hoje, a empresa dispõe de 
expertise, patentes e projetos 
ligados a milhares de produtos 
avançados em aços com liga, 
titânio, metal duro e materiais 
cerâmicos. 

Dois fatores em particular 

contribuíram para esses desen-
volvimentos: conhecimento dos 
materiais e dos clientes.

A expertise em metais e 
materiais é a base do sucesso 
da empresa. Uma combinação 
de conhecimento dos materiais, 
engenharia de processos e con-
trole de qualidade alçou a Sandvik 
à liderança em diversas áreas.

Pode-se dizer que pratica-
mente nenhuma outra empresa 
no mundo tem um conhecimento 
acumulado tão vasto sobre ferra-
mentas e equipamentos e como 
os clientes os utilizam no dia-a-dia.

Os primeiros trabalhadores da 
Sandvik eram filhos de lavrado-
res, e usavam pás e machados 
para limpar o terreno para a 
construção da fábrica. Passavam 
frio, comiam mal e trabalhavam 
12 horas por dia, seis dias por 
semana. Dormiam em cabanas 
pequenas e apertadas, ao redor 
de fogueiras fumacentas.

A Sandvikens Jernverk tinha 
100 colaboradores em 1869, 
seu primeiro ano. 140 anos 

mais tarde, eram 50.000, além 
de clientes em 130 países. Eles 
fazem parte de uma elite alta-
mente instruída que trabalha em 
colaboração além das fronteiras 
geográficas.

Os heróis da Sandvik foram 
quase sempre engenheiros 
e profissionais de marketing 
trabalhando no bojo da empresa. 
A maior parte dos CEO’s da 
Sandvik chegou a esses cargos 
galgando postos na empresa.

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 19051501876 As operações 
de laminação a frio e 
trefilação têm início em 
Sandviken. A empresa 
participa da Feira Mun-
dial na Filadélfia, onde 
pela primeira vez usa 
de modo oficial a marca 
Sandvik.

1879 Roscas de aço 
(formato em U), laminadas 
a frio, para fabricação de 
estruturas de guarda-
-chuvas viram sucesso.
1881 Com novo represen-
tante na França, a empresa 
produz outros itens em aço 
como molas de espartilho 
e lâminas de serra.

1883 Recessão e 
retração de demanda e 
preços. Göran Fredrik 
Göransson, que já era 
o presidente informal 
da empresa, assume o 
cargo de diretor. Tem 
início a produção de fitas 
de aço laminadas a frio 
e endurecidas. 

1889 Tubos sem costura 
começam a ser forne-
cidos para a nascente 
indústria de energia.
1891 O número de cola-
boradores chega a 1.100, 
em resposta ao aumento 
da produção.

trabalhador de fundição nos anos 1920.
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Na vanguarda das inovações tecnológicas

1901 A Sandvik faz 
sua estreia na Bolsa de 
Valores de Estocolmo. 
Os pesquisadores da 
Sandvik usam o primeiro 
microscópio metalográ-
fico da Suécia.
1902 A Sandvik começa 
a fabricar esteiras trans-
portadoras feitas de aço.

1907 Tem início a pro-
dução de cabeças ocas 
de brocas em aço, para 
perfuração de rochas.

1914 Início da Primeira 
Guerra. As dívidas exter-
nas são canceladas. Há 
demanda de materiais 
para aviões, rolamentos 
de esferas, eixos para 
canhões e mecanismos 
de armamentos. Sandvik 
inaugura sua agência bri-
tânica em Birmingham.

1916 Grande aumento 
dos lucros por conta da 
inflação relacionada à 
guerra e ao acúmulo de 
pedidos em carteira.

1917 O embargo marí-
timo faz cessar as expor-
tações para a Inglaterra e 
para os Estados Unidos. 

Desde o início, a Sandvik tem 
estado na vanguarda tecnológica. 
A empresa foi fundada a partir de 
uma inovação de engenharia mecâ-
nica, o processo Bessemer. 

Dois outros materiais da década 
de 1920 mostraram-se importan-
tes: o aço inoxidável para tubos e 
fitas e o metal duro para brocas 
para perfuração de rochas e usina-
gem de metais.

aço inoxidável – O aço 
cromado resistente à corrosão 
foi desenvolvido por alemães e 
britânicos em 1912 e possibilitou 
satisfazer uma vasta gama de 
demandas de diferentes setores da 
indústria.

A primeira experiência com 
fundição de aço inoxidável da 
Sandvikens Jernverk aconteceu em 
1921. Três anos mais tarde, teve 
início a produção regular, primeiro 
de tubos e depois de arames e 
fitas.

Em 1932, uma licença para pro-
duzir tubos de aço pelo método de 
laminação a frio para exportação 
para os EUA também se mostrou 
determinante para o futuro da 
empresa. Um único laminador a 
frio substituiu diversos equipamen-
tos, e com maior qualidade.

Diversos laminadores foram 
construídos, e a Sandvikens Jern-
verk passou a lançar um tipo de 
tubo sem costura, de aço inoxidá-
vel, após o outro. Um “rolo lamina-
dor múltiplo” foi desenvolvido na 
própria fábrica, revolucionando a 
produção de fitas finas de aço para 
lâminas de barbear, válvulas de aço 
e outros produtos.

Na década de 1950, a demanda 
da indústria de processos pela 
extrusão de tubos de aço inoxi-
dável de alta qualidade repre-
sentou um enorme desafio 
tecnológico. Uma nova fábrica – a 
maior do setor – foi concluída em 

Sandviken em 1960, levando a 
empresa à liderança do mercado 
de tubos.

Metal duro é um composto 
químico de tungstênio e car-
bono com o dobro de dureza e 
resistência ao calor se comparado 
com o aço. 

No início da década de 1940, 
a Sandviken Jernverk entrou em 
um projeto com a empresa Luma 
referente ao metal duro. O projeto 
compreendia: 1. A produção de 
brocas para perfuração de rocha 
com pastilhas de metal duro para 
substituir as antigas brocas da 
Sandvikens Jernverk. 2. Ferra-
mentas para equipamentos de 
usinagem de metais, como tornos 
e fresadoras. 3. Ferramentas para 
peças de desgaste, como as das 
máquinas têxteis.

Um sucesso quase imediato 
veio em 1947, quando a Sand-
vikens Jernverk e a Atlas Diesel 
(depois Atlas Copco) passaram a 
vender máquinas e brocas em con-
junto. No início dos anos 50, quase 
todo o lucro vinha de suas brocas 
para perfuração de rocha.

O desenvolvimento de ferra-
mentas na década de 1950 passou 
a ser ditado pelas tendências 
nos EUA, onde haviam sido 
projetadas pastilhas que podiam 
ser recuperadas ou substituídas, 
dependendo do grau de desgaste. 
Um dispositivo de fixação robusto 
eliminou a necessidade de soldar 
essas pastilhas intercambiáveis de 
metal duro às ferramentas.

Graças a uma técnica espe-
cial de usinagem, a Sandvikens 
Jernverk logo se estabeleceu 
como líder de mercado, o que 
permitiu à empresa dar seu pri-
meiro passo rumo à liderança 
global no segmento de engenharia 
provavelmente mais importante da 
indústria da manufatura.

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905

pastilhas de metal duro e outros materiais de cerâmica  
são importantes para ferramentas usadas na  usinagem
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Estrutura inovadora

Décadas dramáticas

1928 Nova estratégia 
para as subsidiárias. Inau-
guração de subsidiária na 
Polônia. 
1929 A quebra da bolsa 
não impacta a Sandvik. 
Entra em operação o 
primeiro forno por arco 
elétrico. Investimentos 
em rolos laminadores.

Novos produtos são a espinha dor-
sal dos negócios da Sandvik. Clien-
tes e suas demandas de engenharia 
de produtos constituem a base de 
todas as discussões em relação aos 
rumos da empresa.

Quase todas as relações da 
Sandvik com os clientes envolvem 
desafios de engenharia, que geram 
evolução constante. É necessário 
perfurar rochas com mais eficiên-
cia, tornear, fresar ou furar metais 
mais rapidamente e contar com 
materiais mais duráveis.

As demandas podem ser 
muito complexas, e as operações 
raramente rendem manchetes 
nos jornais, apesar de os produtos 
estarem sempre presentes em 
novos aviões, poços de petróleo, 
usinas, minas e próteses cirúrgicas. 
Os leitores que usam marca-passo 
provavelmente têm uma peça 
metálica mais fina que um fio de 
cabelo, fabricada pela Sandvik.

As Áreas de Negócio indepen-
dentes da Sandvik são a princi-

pal razão pela qual a empresa 
conseguiu sobreviver e crescer 
de modo lucrativo em frentes tão 
amplas. É impossível saber com 
antecedência qual será o próximo 
segmento de grande cresci-
mento da Sandvik e qual deles se 
desenvolverá a ponto de constituir 
uma nova área independente de 
negócios. Com toda a probabili-
dade, a Sandvik já se relaciona com 
clientes dessa área.

A empresa opera em setores 
extremamente exigentes, em que 
os produtos são desenvolvidos 
e, depois de revolucionarem o 
mercado, tornam-se corriqueiros 
ou ultrapassados em um prazo 
de até dez anos. Poucas empre-
sas forneceram peças avançadas 
para a produção de praticamente 
todos os produtos inovadores da 
moderna era industrial.

O período de existência dos 
produtos é menor na área de 
ferramentas. As exigências para 
o aço de brocas para perfuração 
de rocha cresceram junto com o 
advento de técnicas e máquinas 
mais poderosas.

Apesar de os produtos de 
aço inoxidável durarem mais, não 
é simples fabricá-los em escala 
suficiente para suprir a capacidade 
de produção metalúrgica.

O ponto principal é agregar 
novos valores para clientes através 
de tecnologia, conhecimento e 
logística. Por isso, o Grupo Sandvik 
dá toda a prioridade às atividades 
de pesquisa e desenvolvimento.

1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Todas as empresas operam em 
sintonia com as conjunturas 
externas. A Sandvik passou por 
altos e baixos ao longo de sua 
trajetória. Por exemplo, a reces-
são de 1877 forçou a Sandvikens 
Jernverk a investir em produtos 
para mercados específicos.

As duas guerras mundiais 
foram os períodos mais dra-
máticos da história da Sandvik. 
A Suécia ficou neutra, mas o país 
e sua indústria foram profunda-
mente afetados.

O preço médio do aço subiu 
cerca de 290%, apesar da tendên-
cia ao uso de variantes de menor 
qualidade. O preço das ações da 
Sandvikens Jernverk triplicou, 
enquanto os trabalhadores das 
fábricas começaram a se orga-
nizar em sindicatos. Os confli-
tos de trabalho cresceram em 
número e em severidade, mesmo 
em Sandviken. Em resposta a 
uma onda de revoluções sociais 
que sacudiram a Europa no fim 
da Primeira Guerra Mundial, 
o parlamento sueco concedeu 
direitos iguais de voto a todos os 
homens e mulheres e introduziu 

a jornada de trabalho de oito 
horas. O boom que os economis-
tas previram para o pós-guerra 
não aconteceu; em vez disso, 
houve forte queda na demanda. 
Um terço das maiores compa-
nhias suecas foram à falência.

As coisas continuaram a 
piorar. A jornada reduzida e os 
conflitos aumentaram ainda mais 
o custo da mão de obra. Pedidos 
foram cancelados, enquanto o 
preço das matérias-primas subia. 
As vendas caíram 66% em 1921 
e, pela primeira vez na história, a 
Sandvikens Jernverk AB registrou 
um prejuízo importante.

Durante a Grande Depressão 
dos anos 30, o desemprego na 
indústria metalúrgica triplicou, 
chegando a 20%. As vendas 
caíram 35% em dois anos.

Por outro lado, a reconstru-
ção da Europa após a Segunda 
Guerra trouxe a recuperação da 
economia global. A Sandvikens 
Jernverk pôde se beneficiar dos 
novos mercados e expandir-se 
como fornecedora para os seto-
res de mineração, construção e 
indústria da manufatura.

150
1919 IInaugurada a sub-
sidiária dos EUA. Uma 
nova forjadora equipada 
com uma grande prensa 
hidraúlica é construída 
em Sandviken. 
1920 Introdução do 
processo de fundição 
elétrica em fornos de 
indução.

1921 A crise financeira 
provoca queda de 
65% nas vendas. Tem 
início a produção de aço 
inoxidável.
1922 A Sandvik parti-
cipa da Feira da Paz, em 
Tóquio, Japão.

1924 Lançamento 
dos primeiros tubos 
sem costura de aço 
inoxidável. Introdução de 
um novo rolo lamina-
dor, devido à demanda 
da nascente indústria 
química.

1926 A Sandvik inaugura 
uma subsidiária para a 
produção de molas de 
relógios nos EUA e um 
escritório na África do 
Sul. Investimentos em 
máquinas trefiladoras e 
rolos laminadores. Inau-
guração da subsidiária no 
Canadá.

Os pesquisadores da 
Sandvik utilizaram o 
primeiro microscópio 
metalográfico da Suécia. trabalhadores da Sandvik em 1927.



“você ganha novas perspecti-
vas e troca experiências”
Sonja reischl
Gerente logística da equipe de ti, alemanha
experiência na Sandvik: 25 anos
idade: 48

Sonja Reischl trabalha na Sandvik e na empresa do Grupo, 
a Walter desde que se formou, há 25 anos. “Comecei 
como desenvolvedora no Departamento de TI, onde 
estou agora”, conta. 

Atualmente preparando-se para instalar o SAP* no 
Brasil e na Argentina, Sonja vem estudando os processos 
da empresa para poder configurar o sistema da melhor 
maneira. Por conta disso, sua equipe precisa se adaptar à 
nova cultura que está sendo implantada. 

“A Sandvik é uma empresa global, o que acho muito 
interessante. Quando comecei, me envolvia apenas com 
soluções locais na Alemanha. Desde então, temos visitado 
uma série de países, implementando soluções no mundo 
inteiro. Aprendi sobre diferentes comportamentos de 
usuários, e é impressionante como os mesmos fatos e 
circunstâncias são vistos e trabalhados de formas distintas 
em cada país”, conta. 

Sonja também ampliou sua visão ao trabalhar tanto na 
Walter quanto na Sandvik. “Por contarmos com diferentes 
marcas, podemos ter novas perspectivas e trocar experi-
ências com outras pessoas da rede Sandvik.”

* A SAP fornece softwares de gestão de negócios

“as pessoas ficam na Sandvik 
por muito tempo”
ian Whitehouse
Operador, reino unido
experiência na Sandvik: 25 anos
idade: 47

Ian Whitehouse tem uma atitude modesta em relação a 
seu 25º aniversário na Sandvik. 

“Aqui isso não é raro. Um colega acabou de completar 
trinta anos, e diversas pessoas chegaram a quarenta”, 
conta, acrescentando: “Você percebe que é bom trabalhar 
na Sandvik porque várias pessoas ficam décadas aqui.” 

O tio de Ian já trabalhava na empresa, e Ian ficou satis-
feito por seguir um familiar em um trabalho que propor-
ciona tanta variedade. 

“Há várias atividades necessárias para o funcionamento 
da fábrica, então você não passa o dia todo na cadeira.” 

Quando indagado se é difícil trabalhar em turnos, Ian 
responde: “Você tem que ver pelo lado bom. Trabalhar à 
noite significa estar livre pela manhã, ou seja, posso apro-
veitar uma linda manhã de inverno fora do trabalho!” 

Ian Whitehouse afirma que o espírito de equipe que 
ele compartilha com seis outros colegas é o que mais o 
motiva. 

“Aqui é um lugar competitivo de forma positiva. Nos 
esforçamos e competimos para ver quem consegue fazer 
melhor.”

“agarrei a chance de trabalhar em uma cultura  
nova e diferente”
Marcos redigolo
analista de negócios, Brasil
experiência na Sandvik: 18 anos
idade: 40

Marcos Redigolo vibrou quando foi chamado para 
fazer parte do Grupo Sandvik. 

“Fiquei feliz por ter a oportunidade de trabalhar 
em uma cultura nova e diferente”, explica. “Eu 
queria trabalhar em uma empresa multinacional, 
trocando experiências com pessoas de outras 
culturas e países”, acrescenta. 

“Desde que comecei na Sandvik, tive oportuni-
dade tanto de entrar em contato com pessoas de 
outros países como de visitar outros lugares.” 

Marcos é atualmente responsável por precificar, 
orçar e reunir estatísticas para os mercados de 
exportação e brasileiro do setor de petróleo e gás. 
Ele espera continuar a aprender e a compartilhar 
sua experiência no futuro. 

“Quero seguir aumentando minha experiência 
e conhecimento na área, para crescer profissional-
mente e contribuir ainda mais com a empresa no 
alcance de suas metas financeiras.”

Minha  Sandvik
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China
A Sandvik abriu seu primeiro 
escritório na China em 1986, e sua 
primeira subsidiária própria em 
1994. Desde então, os números 
se multiplicaram. Em outubro de 
2011, a Sandvik contava com cerca 
de 3.500 pessoas na China, além 
de 13 fábricas e mais de 60 escri-
tórios de vendas.

O tamanho e a taxa de cresci-
mento do mercado chinês, com 
um plano de desenvolvimento 
monumental até 2015, fazem 
dele um mercado natural para a 
expansão da Sandvik. Nos próxi-
mos anos, a China deve construir 
40.000 km de ferrovias de alta 
velocidade e 80.000 km de estra-
das. O plano de energia nuclear 
é o maior do mundo, e tem-se 
investido maciçamente em carros 
elétricos, células solares (fotovoltaí-
cas) e energia eólica.

A Sandvik vende ferramentas 

de metal duro para a crescente 
indústria chinesa de manufatura e 
oferece treinamentos, de modo 
que os fabricantes possam aumen-
tar produtividade e eficiência.

A empresa fornece sondas de 
perfuração, carregadeiras, britado-
res e ferramentas para perfuração 
de rochas em conjunto com treina-
mentos e assistência pós-venda 
para as companhias chinesas de 
mineração e construção.

As indústrias de energia, avia-
ção, petroquímica e automotiva 
compram produtos especiais da 
Sandvik feitos com aço de alta liga, 
como tubos, válvulas, elementos 
térmicos e fitas de aço.

Independentemente do futuro 
crescimento da China, a Sandvik 
investe com dedicação no país, não 
para fabricar produtos baratos, 
mas para participar da maior inicia-
tiva industrial coletiva da história.

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

a Sandvik está presente em vários 
países para atender a segmentos que 
demandam não apenas produtos de 
qualidade, mas também assistência 
constante e colaboração intensiva.

Ambição global –  presença local

150 1947 A produção de 
aço Bessemer é descon-
tinuada em Sandviken. 
Produção de metal duro 
nas fábricas da própria 
empresa.

Montagem de equipamentos para 
mineração na fábrica da Sandvik 
em jiading, china.

1931 Tem início a 
produção de esteiras 
transportadoras em aço 
inoxidável. Organização 
de vendas em parceria 
na Argentina.
1932 Subsidiária 
na Espanha.

1934 Entra em 
operação o primeiro 
laminador a frio. Inau-
guração de subsidiá-
rias na  Finlândia e na 
 Dinamarca. 
1936 Boom de arma-
mentos e aumento de 
preços. 

1942 Criação da marca 
Coromant. Desenvol-
vimento de brocas de 
metal duro com cober-
tura para perfuração de 
rocha. 
1943 Produzidas as 
primeiras ferramentas 
de metal duro para 
usinagem de metais.

1944 Projeção de inves-
timentos em grande 
escala para o período 
pós-guerra.
1946 Ferramentas 
de corte soldadas são 
vendidas na Finlândia e 
Polônia. Expansão das 
brocas para perfurar 
rochas. 
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Índia

América do Norte

Já na década de 1950, a Sandvikens 
Jernverk dispunha de um agente 
na Índia para vender brocas para 
perfuração de rochas e ferramen-
tas de corte. A visita do Primeiro 
Ministro Jawaharlal Nehru à Suécia 
abriu as portas para investimentos.

Hoje, a Sandvik conta com 
2.000 colaboradores no país. Pune 
é a sede de uma das empresas 
mais interessantes do Grupo, a 
Sandvik Asia Ltda., subsidiária 
integral desde 2001. A Sandvik 
Asia é uma unidade exportadora, 
e não demora para que haja mais 
colaboradores na Índia do que na 
América do Norte. 

A Índia apresenta uma enorme 
necessidade de investimentos em 
infraestrutura, especialmente em 

sua malha rodoviária e em seu anti-
quado sistema ferroviário. Grande 
parte da população é pobre e 
pouco instruída ou até analfabeta.

Entretanto, a Índia dispõe de 
liberdade econômica, democra-
cia, escolas de elite, milhões de 
cidadãos com inglês fluente e 
uma pirâmide etária com uma 
larga base. Os políticos indianos 
também começaram a liberalizar 
a economia, dando origem a áreas 
economicamente muito dinâmicas.

As condições atuais do país 
abrem espaço para um cresci-
mento maior, mais rápido e mais 
sustentável, e tudo indica que 
a Índia sucederá a China como 
protagonista do próximo milagre 
de crescimento econômico.

Os Estados Unidos constituem o 
maior mercado isolado do Grupo 
Sandvik, com as vendas na região 
do Nafta (Estados Unidos, Canadá 
e México) em torno de 17% do 
total de vendas de 2010. São 5.600 
colaboradores país.

A Sandvik atua nos EUA quase 
desde o início de sua história. 
Entretanto, levou quase um século 
para que fosse inaugurada sua pri-
meira fábrica em solo americano, 
e só no final da década de 1980 
a empresa começou a adquirir 
concorrentes locais.

Nos anos 50, o desenvolvi-
mento da Sandvikens Jernverk foi 
fortemente influenciado pelos 

Estados Unidos. As grandes vanta-
gens das pastilhas intercambiáveis 
poderiam ter passado despercebi-
das, não fosse o foco da empresa 
no mercado americano.

A globalização da Sandvik 
iniciou-se de fato por volta de 
1990, com uma série de aquisições 
nos EUA. Hoje, a empresa é líder 
em diversos mercados do país, 
posição reforçada com a inclusão 
da Seco Tools. 

Algumas companhias de fabrica-
ção de ferramentas e equipamen-
tos de mineração dos EUA, antes 
fortes concorrentes da Sandvik, 
hoje fazem parte do Grupo, como 
a Carboloy e a Valenite.

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

1950 As hastes de 
extensão de brocas 
usadas para a furação 
profunda dão início à 
modernização das insta-
lações em Sandviken. 

1951 Tem início a 
fabricação de produtos 
de metal duro em Gimo, 
e estrangeiros são cha-
mados para trabalhar em 
Sandviken. Produção de 
brocas para perfuração 
no Canadá. Inaugura-
ção de subsidiárias na 
Holanda e Itália.

1953 Abertura da 
fábrica de metal duro 
em Estocolmo, Suécia. 
A Sandvik assume o 
comando de uma fábrica 
de brocas para perfura-
ção de rocha na África 
do Sul.

Ambição global –  presença local

>>

1958 A família Stenbeck 
ultrapassa a família 
Göransson como 
acionista majoritária 
da Sandvik. A Sandvik 
introduz as pastilhas 
intercambiáveis de 
metal duro no mercado 
europeu.

1957 Wilhelm Haglund 
assume a presidência. 
Lançamento do suporte 
de pastilhas T-Max nos 
EUA. A Sandvik inventa 
um método para tornar 
suas pastilhas intercambi-
áveis mais eficientes em 
custos do que as de seus 
concorrentes.

a indústria automotiva é um 
importante segmento para a 
Sandvik nos estados unidos. 

reciclagem de metal duro na fábrica da 
Sandvik em chiplun, Índia.
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América do Sul Europa
A América do Sul é um impor-
tante mercado para a Sandvik, com 
crescimento contínuo puxado pela 
mineração no Brasil e no Chile. 
A região respondeu por 7% das 
vendas de 2010. Com 3.000 cola-
boradores, a presença da Sandvik 
se equipara à da China e da Índia.

A Sandvik cresceu 54% entre 
2009 e 2010 no Brasil, indicando 
que o continente mantém sua 
participação nas vendas do Grupo. 
Em 2009, foi inaugurada no Brasil 
uma fábrica de equipamentos para 
mineração e construção. No total, 
o Grupo tem dez grandes opera-
ções na América do Sul.

O estabelecimento da Sandvik 
na América do Sul tomou impulso 
em 1949, e São Paulo passou a 

ser vista como  “uma das maiores 
cidades industriais da Suécia”.

A produção de brocas para 
perfuração de rochas começou 
no Brasil em 1957, e a de pastilhas 
intercambiáveis, em 1963. As 
operações com aço começaram 
na década de 1970. No início dos 
anos 80, a Sandvik adquiriu uma 
fábrica de tubos soldados. Em 
1972, construiu uma fábrica de 
metal duro na Argentina.

A importância da América do 
Sul não apenas como região para 
a instalação de fábricas, mas como 
mercado consumidor, aumentou 
gradualmente. O grande avanço 
veio nos anos 90, com a Tamrock 
e as novas atividades da Sandvik na 
área da mineração.

Apesar das mudanças que come-
çam a acontecer, a Sandvik ainda 
conta com forte presença na 
Europa, que respondeu por 38% 
das vendas do Grupo em 2010.

A Sandvik tem uma parte 
considerável de sua produção na 
Europa, com cerca de 50 fábricas 
e escritórios no corredor que 
passa por Alemanha, Benelux, 
França e Itália. Há também diver-
sas fábricas no Reino Unido.

São cerca de 25.000 
colaboradores na Europa, que 
correspondem a 57% do total 
de colaboradores do Grupo. A 
Suécia ainda lidera nesse quesito, 
com mais de 11.000 pessoas. Em 
volume de vendas, a Alemanha 
é o terceiro maior mercado 

isolado da Sandvik.
Europa e Rússia foram os pri-

meiros mercados da Sandvikens 
Jernverk. Na década de 1990, os 
países europeus respondiam por 
60% das vendas, mas essa taxa 
caiu cerca de 38% desde então.

Com o fim da União Soviética, 
a Sandvik passou a se interessar 
pelo Leste Europeu e, a partir de 
1991, investiu na Rússia, Hungria, 
República Tcheca, Eslováquia e 
Bulgária.

O Leste Europeu tem 
protagonizado um enorme 
crescimento nos últimos anos, e 
seu potencial ainda é grande. As 
vendas faturadas na Rússia cres-
ceram 29% entre 2009 e 2010.

1967 Arne Westerberg 
é nomeado presidente e 
Hugo Stenbeck, diretor 
executivo. A Sandvik 
tem 40 subsidiárias em 
34 países e escritórios de 
vendas em 100. Aber-
tura de subsidiárias em 
Hong Kong e Venezuela.

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975150
1959 Um novo e maior 
forno de arco elétrico foi 
instalado em  Sandviken. 
Gustaf Söderlund 
é nomeado diretor 
executivo. A economia 
se recupera e a Sandvik 
se beneficia substancial-
mente com as pastilhas 
intercambiáveis na 
Europa.

1960 O investimento 
em duas prensas de 
extrusão é uma iniciativa 
ousada. Tubos sem 
costura de aço inoxidável 
viriam a ser os principais 
produtos da Sandvik no 
segmento do aço. Inau-
guração de subsidiária 
na Índia.

1961 Inauguração de 
fábrica de brocas para 
perfuração de rocha na 
Índia. As pastilhas Knux 
seriam um sucesso por 
três décadas. Inauguração 
de escritório no Japão.
1962 Inauguração de 
fábrica de ferramentas 
de corte e brocas para 
perfurar rocha no Brasil.

1966 A Europa 
responde por 66% das 
vendas da Sandvik; as 
Américas do Sul e do 
Norte por 23%; e o 
resto do mundo, por 
11%. Abertura de subsi-
diárias na Turquia, Chile, 
Peru e Malásia.

equipamentos da Sandvik construction 
são utilizados na pedreira polonesa 
kamienotomy Swietokrzyskie para 
aumentar a velocidade de produção.

roberto cisternas, gestor da área 
de Saúde & Segurança da Sandvik 
na américa latina, conversa com 
o pessoal da fábrica sobre questões 
de segurança.
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África/oriente médio
A África apresenta grande poten-
cial de crescimento, por exemplo, 
na mineração de metais preciosos. 
O Oriente Médio é uma região 
importante para o fornecimento 
mundial de energia, e a demanda 
pelos produtos da Sandvik vem 
aumentando por conta da neces-
sidade de soluções mais eficien-
tes, seguras e ecologicamente 
corretas.

A Sandvikens Jernverk ingressou 
no mercado africano com brocas 
para perfuração de rocha e pela 
parceria feita com a Atlas Copco 
na década de 1940. Já em 1948, foi 
inaugurada uma fábrica na África 
do Sul.

A Sandvikens Jernverk iniciou 
suas operações no atual Zimbabwe 
em 1963, quase ao mesmo tempo 
que na atual Zâmbia, em 1964.

A Sandvik também expandiu-se 
consideravelmente na Nigéria. No 
início de 2010, as operações na 
África e no Oriente Médio já eram 
maiores do que na América do Sul. 
As vendas responderam por 10% 
do faturamento do Grupo no ano.

Até o momento, a África se 
destaca como um continente de 
matéria-prima para a mineração 
e de projetos assistencialistas. Mas 
quem disse que a África não será 
capaz de superar a pobreza e a 
precariedade tecnológica?

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

1969 A Sandvik é 
pioneira mundial na 
fabricação de pastilhas 
de metal duro revesti-
das, chamadas Gamma 
Coating. Abertura de 
subsidiárias na Tailândia 
e Cingapura.

1971 Grandes pedidos 
de peças para usinas 
nucleares europeias e de 
mangueiras hidráulicas 
para o Concorde, novo 
avião supersônico.
1972 A empresa muda 
seu nome de  Sandvikens 
Jernverk AB para 
 Sandvik AB.

1973 O preço do 
petróleo dispara e a 
economia mundial entra 
em recessão, porém o 
número de pedidos con-
tinua a crescer. A Sandvik 
adquire 65% da Seco 
Tools e passa a contar 
com 57 subsidiárias.

1976 Tem início a pro-
dução de metal duro em 
Semine, Japão. Aquisição 
do fabricante americano 
de ferramentas Disston.

1978 Tubos de aço 
de alta liga são usados 
para explorar poços 
profundos de petróleo 
e de gás.

Austrália
O incrível crescimento da China 
exerceu um impacto indireto 
sobre a Sandvik até mesmo na 
Austrália, que teve seu mercado 
aquecido pela demanda chinesa 
por metais e matérias-primas.

País relativamente pouco 
populoso, a Austrália é o segundo 
maior mercado isolado da Sandvik. 
As vendas em 2010 chegaram 
quase aos mesmos níveis das 
vendas combinadas para a África 
e o Oriente Médio, e a Sandvik 
conta com mais colaboradores na 
Austrália do que na China.

A maior parte dos clientes 
australianos são da indústria de 
mineração. O estado de Queens-
land, por exemplo, é o centro da 
mais prolífica região mineradora 
da Austrália, com vastas reservas 
de ouro, cobre e níquel.

As vendas da Sandvik estão 
se direcionando cada vez mais 
rumo ao leste. Hoje, a Austrália 
e a Ásia respondem por mais de 
um quarto das vendas mundiais 
do Grupo. Dez anos atrás, essa 
participação era de apenas um 
quinto.

esta mina de cobre em
queensland, na austrália, põe à prova
os equipamentos da Sandvik.

na nigéria, Marshall john (à esq.), 
engenheiro de vendas da Sandvik, 
cuida da manutenção de um 
britador durante visita a um cliente.



 “adoro minha jornada  
na Sandvik” 
debbie kemp
Gerente de e-business, reino unido
experiência na Sandvik: 16 anos
idade: 41

“Minha jornada na Sandvik tem sido extremamente diversifi-
cada, e adoro tudo”, conta Debbie Kemp. 

Ocupando atualmente o cargo de Gerente de e-business 
para a Europa, ela credita seu sucesso profissional, em parte, 
à sua visão positiva. “Tenho um mantra: ‘um pessimista vê 
dificuldade em cada oportunidade, enquanto um otimista 
vê oportunidade em cada dificuldade’.” 

Debbie procura ter atitudes positivas e otimistas diante 
de seu trabalho, e diz que cresce a cada novo desafio. Um 
desafio recente foi a integração do Reino Unido e da Irlanda 
ao Projeto Europa. 

“Almejamos um processo comum, que é ter todos os 
43 países utilizando um único sistema”, explica Debbie, acres-
centando que os valores essenciais da Sandvik a ajudaram. 
“Inserir nossos valores essenciais em minha forma de traba-
lhar ajudou a construir relações de trabalho bem sucedidas e 
a ter êxito na integração do Reino Unido e da Irlanda à nossa 
divisão de Europa.” 

A próxima tarefa de Debbie será promover o e-business, 
a solução da Sandvik para pedidos via internet. Esse desafio 
será encarado com a mesma atitude positiva. 

“Sempre procuro atingir meus objetivos com esforço 
e comprometimento totais”, garante.

“nossos valores essenciais 
fazem da Sandvik um exce-
lente lugar para trabalhar”
john Oberg
Gerente nacional, zâmbia
experiência na Sandvik: 12 anos 
idade: 53 

John Oberg é o responsável por toda a operação na 
 Zâmbia e na República Democrática do Congo, além 
de gerenciar os negócios em todo o restante da África 
 Central. Quando começou a trabalhar, em 2006, a 
empresa estava tendo prejuízos mensais de US$ 500 mil, 
com dívidas que totalizavam US$ 22,7 milhões. 

“Para reduzir as perdas, tivemos que tomar decisões 
difíceis, como encerrar contratos de manutenção que 
causavam prejuízos, o que significou demitir 220 pessoas. 
Foi a coisa mais difícil que já tive de fazer na vida”, confessa. 

Entretanto, essa decisão permitiu à empresa chegar a 
2010 sem nenhuma dívida e aumentar seu faturamento 
de US$ 64 milhões para US$ 118 milhões em quatro anos. 
Foi uma enorme conquista, mas o que realmente deixa 
Oberg orgulhoso são os valores essenciais da Sandvik. 

“São os valores essenciais da empresa – Fair Play, Open 
Mind e Team Spirit – que fazem dela um lugar fantástico 
para se trabalhar”, afirma. “Se você conduzir seus negócios 
e viver de acordo com esses valores, a vida fica muito mais 
simples.” 

Sob a liderança de Oberg, as operações na Zâmbia 
passaram a contribuir para a melhoria das condições 
das comunidades locais, e a Sandvik foi reconhecida pela 
Coalizão Global Empresarial contra HIV/Aids, Malária e 
Tuberculose, sediada em Nova York, por seu trabalho 
de conscientização em relação ao HIV. 

“Procuro seguir o exemplo do fundador da Sandvik, 
Göran Fredrik Göransson, que percebeu a necessidade de 
um forte senso de responsabilidade social”, afirma Oberg.

.

“Procuro seguir o exemplo do fundador da Sandvik, 
Göran Fredrik Göransson, que percebeu a necessi-
dade de um forte senso de responsabilidade social”

18 •  meet sandvik  150  yEAR ANNIVERSARy



“a Sandvik é justa com todos”
Sneha ashok kale
técnica de controle de qualidade, Índia
experiência na Sandvik: 2,5 anos
idade: 23

Sneha Ashok Kale descreve seu trabalho como um 
ambiente onde ideias são abertamente discutidas.  

“Nós enfrentamos os desafios de cabeça erguida. Sem-
pre que aparece um problema, gosto de discuti-lo com 
meus colegas, para analisarmos os detalhes e chegarmos 
à raiz do problema”, explica.  

Sneha fala com entusiasmo do espírito de equipe de 
seus companheiros de trabalho.

 “Fico muito contente em fazer minha parte para alcan-
çarmos nossas metas e satisfazermos nossos clientes”, diz. 
“Existe muita coordenação entre os membros da equipe, 
de modo que qualquer um pode trabalhar em qualquer 
posição, assumindo as responsabilidades de cada um dos 
outros na sua ausência”.

Em 2009, Sneha teve a oportunidade de treinar a 
equipe de produção para trabalhar com a máquina de 
medição por coordenadas (CMM) usada no processo 
de inspeção.

“A resposta do departamento de produção foi exce-
lente, e considero essa uma das maiores conquistas da 
minha carreira na Sandvik.” 

Ela acredita que a empresa em que trabalha oferece 
a todos a oportunidade de contribuir: “A Sandvik é justa 
com todos, pois nossos valores essenciais incluem o Fair 
Play (Jogo Limpo).

Isso significa oportunidades iguais para homens e 
mulheres. A creche no local permite aos pais trabalharem 
mais confortavelmente, e o código de conduta faz parte 
da nossa cultura de trabalho.”

“O segredo é estar aberto 
e atento às oportunidades”
jon Wyniemko
Gerente de vendas e Marketing, eua 
experiência na Sandvik: 13 anos 
idade: 36

Jon Wyniemko iniciou sua carreira na Sandvik trabalhando 
com vendas internas. No ano seguinte, foi convidado a 
trabalhar com vendas externas de produtos de diamante 
e de metal duro. 

“Desde então, com muito apoio, consegui abrir meus 
caminhos na área de vendas da Sandvik até chegar ao meu 
cargo atual”, conta Jon, gerente de vendas e marketing. 

“Como gestor, tomo decisões que têm impacto direto 
sobre o sucesso atual e futuro de nossas metas de vendas, 
nossas estratégias e resultados financeiros. Adoro esses 
desafios”, acrescenta. 

Um de seus grandes feitos foi ajudar a fazer com que 
as ferramentas rotativas deixassem de ser vistas como 
commodities de baixo valor, tornando-se produtos líderes 
de mercado, de alto valor agregado. Jon afirma que o 
segredo do sucesso é estar sempre aberto e atento às 
oportunidades. 

“Como dizia Albert Einstein: ‘No meio da dificuldade 
está a oportunidade’. Sendo otimistas, avançando e agindo 
diante das oportunidades, podemos continuar a desenvol-
ver nossos negócios com sucesso e lucratividade.” 

Para Jon, a Sandvik completa 150 anos graças a três 
pontos fortes que ele identifica na empresa: “É simples-
mente fantástico trabalhar para uma empresa com um 
histórico tão marcante de liderança, inovação e orgulho.”

Minha  Sandvik

“É simplesmente fantástico trabalhar para uma  
empresa com um histórico tão marcante de  
liderança, inovação e orgulho.”
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JOVEM E PROMISSORA

Já em 1947, a sandvikens Jern-
verk havia se estabelecido como 
líder mundial na fabricação 
de brocas para perfuração de 
rocha com bits de metal duro.

Uma parceria com a atlas 
diesel (depois atlas Copco), 
levou ao desenvolvimento do 
“método sueco” para produ-
ção de brocas para perfuração 
de rocha leves, eficientes e 
duráveis, vendidas sob o lema 
“um homem, uma máquina”. 
Juntas, as empresas alcançaram 
rápidos avanços tecnológicos 
no setor. Mas um conflito de 
interesses levou ao fim da 
parceria, em 1989.

a sandvik voltou a atuar 
sozinha no ramo de minera-
ção, até selar um acordo com 
a finlandesa Tamrock, cuja 
ambição de criar uma forne-
cedora global para os setores 
de mineração e construção 
possibilitou o nascimento da 
sandvik  Mining and Con-
struction (sMC). em 1997, a 
sandvik comprou a Tamrock 
e começou a estruturar a nova 
empresa. o Grupo obtinha, 
enfim, a tão esperada “terceira 
ponta” para juntar-se às fer-
ramentas de metal duro e aos 

aços especiais, compondo seu 
tripé de negócios.

a sMC sempre foi um dos 
grandes players do mercado, 
com operações mais amplas do 
que a de todos os concorrentes. 
nenhuma área era nova, mas 
o conceito de fabricar, vender 
e prestar assistência por meio 
de uma organização global 
era, de fato, novidade. Poucos 
fabricantes conhecem mais 

sobre equipamentos do que 
a  sandvik, uma vez que seu 
conceito de negócios baseou-se, 
desde o início, na compreen-
são e no aprimoramento dos 
processos dos clientes.

em relação ao faturamento, 
a sMC começou deixando a 
desejar. demanda retraída e 
despesas com reestruturação 
quase zeraram os lucros. Com 
a expansão econômica no novo 

milênio, as margens operacio-
nais melhoraram. Quando o 
crescimento asiático tomou 
impulso, o foco se direcionou 
para mineração e infraestrutu-
ra. agora, com a separação das 
duas áreas de negócio - cons-
trução e mineração, a sandvik 
garante os pré-requisitos para 
a condução dos negócios de 
acordo com suas necessidades 
específicas.

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

1989 Queda do Muro 
de Berlim. A Sandvik 
firma parcerias no Leste 
Europeu. Fim da parceria 
com a Atlas Copco com 
relação às brocas para 
perfurar rocha. Lança-
mento de fresas cerâmi-
cas. A nova geração de 
brocas New Wave faz 
grande sucesso.

desde o início de 2012, a Sandvik Mining e a Sandvik construction  
constituem áreas de negócio separadas. Mas elas nasceram juntas, em 
1997, quando o Grupo conseguiu a tão esperada terceira base do tripé. 

cincO áreaS de neGóciO – uMa Sandvik

150

a eficiência dos britadores da 
Sandvik ajudam a acelerar a 
produção nas áreas em construção.

1979 Lennart Ollén é 
nomeado presidente, 
e Arne Westerberg, 
diretor executivo.
1980 Primeiro equi-
pamento Rotoform. 
Introdução do sistema 
de torneamento Block 
Tools. Abertura de 
subsidiária em Taiwan.

1981 Grave retração 
do volume de vendas. 
Problemas com a Euro-
tungstène e a Disston. 
O número de colabo-
radores cai para 2.245. 
Abertura de subsidiária 
no Zimbabwe.

1983 Göran Ahlström é 
nomeado presidente, e 
Percy Barnevik, diretor 
executivo. Nova orga-
nização, com sete Áreas 
de Negócio. A Sandvik 
registra seu primeiro 
prejuízo em 62 anos.

1984 Per-Olof Eriksson 
assume a presidência. 
Anúncio de uma nova 
organização descentra-
lizada na Suécia, Ingla-
terra, França, Alemanha 
e Estados Unidos.

O jumbo de alto desempenho da  
Sandvik é utilizado para abertura  
de minas e tunelamento.
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AS FERRAMENTAS MAIS 
AfIAdAS dO MUNdO  

a sandvik Machining solu-
tions é líder mundial em usina-
gem com ferramentas de metal 
duro, e a expansão das ferra-
mentas da sandvik Coromant 
tem raros paralelos na história 
da indústria. nos anos 1950, o 
grupo de executivos não via a 
produção de ferramentas como 
parte do futuro do segmento 
de metal duro. Julgava que 
ferramentas jamais seriam forte 
na sandvikens Jernverk.

Tudo mudou com a criação 
de uma nova área em 1955. as 
ferramentas de corte foram se-
paradas do resto das operações 
de metal duro, melhorando o 
foco de cada segmento. 

os riscos associados à pro-
dução de ferramentas especiais 
foi reconhecido dentro da or-
ganização. Trabalhos pequenos 
e específicos atrasavam grandes 
projetos e tinham impacto 
negativo nos lucros. assim, 
deu-se máxima prioridade 
à padronização e eficiência.

as pastilhas intercambi-
áveis de metal duro foram 
desenvolvidas pela primeira 
vez nos eUa, nos anos 1950. 
a sandvikens Jernverk agarrou 
a oportunidade. Foi um acon-
tecimento espantoso quando 
o pequeno departamento de 

metal duro de uma companhia 
sueca de aços, quase cente-
nária, começou a caminhar a 
passos largos rumo à liderança 
mundial do mais importante 
segmento da engenharia na 
indústria da manufatura.  

os custos das ferramentas 
representam uma pequena 
parte dos custos de produção 
da usinagem de metais, porém 

elas têm enorme influência na 
produtividade e lucratividade. 
a sandvik desenvolve ferra-
mentas e métodos que aumen-
tam a velocidade de usinagem.

a nova fábrica de metal 
duro da sandvik Coromant, na 
suécia, contribuiu para essa re-
volução, assim como a Gamma 
Coating (GC). sistemas de fer-
ramentas modulares reduziram 

os tempos de set up, e surgiram 
novas gerações de pastilhas 
para aplicações de torneamen-
to, fresamento e furação. 

Hoje, o uso de materiais 
mais leves e difíceis de usinar 
aumentou a demanda por fer-
ramentas avançadas. a grande 
maioria dos produtos nessa 
área foi desenvolvida ao longo 
dos últimos cinco anos.

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1990 Introdução das 
ferramentas Coromant 
Capto para torneamento, 
fresamento e furação.
1991 A Sandvik adquire 
a BahcoTools. O projeto 
do túnel sob o Canal da 
Mancha utiliza produtos 
da Sandvik. Subsidiárias na 
Hungria, República Tcheca, 
Eslováquia e Bulgária.

1992 A Sandvik adquire 
25% do fabricante  
finlandês de máquinas 
para perfuração de 
rocha Tamrock e com-
pra a CTT Tools da SKF.

1994 Lucro recorde de 
US$ 600 milhões. Clas 
Åke Hedström assume 
a presidência. A Sandvik 
é pioneira na produção 
em escala industrial de 
pastilhas de metal duro 
com revestimento de 
diamante.

1997 A Industri värden 
torna-se a maior 
acionista do Grupo 
Sandvik. Anúncio de 
nova organização, com 
três Áreas de Negócio: 
Sandvik  Tooling, Sandvik 
Mining and Construc-
tion e Sandvik Specialty 
Steels. 

1999 Alguns membros 
da União Europeia  
adotam o euro.  
A bolha das empresas 
de tecnologia infla os 
mercados de ações 
mundiais. A Sandvik 
deixa de investir em 
Serras e Ferramentas.  

a Sandvik Machining Solutions é líder mundial em 
usinagem com ferramentas de  metal duro. Sem essa 
técnica, seria impossível a produção em grande escala 
de carros e produtos eletrônicos. 

as ferramentas da Sandvik aumentam a produtividade 
e a lucratividade na indústria de engenharia.
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cincO áreaS de neGóciO - uMa Sandvik

UM CORAçãO 
dE AçO ambiente de 

INCUBADORA

a sandvik Materials Technology abrange 
uma vasta gama de produtos, resultado de 
150 anos de desenvolvimento de materiais 
e especialização. eles combinam materiais 
metálicos e cerâmicos de última geração 
com uma estrutura de P&d e uma tecno-
logia metalúrgica sem paralelo. a expertise 
em materiais para condições extremas 
de operação abriu vários nichos para a 
empresa, desde elementos refratários para 
altos-fornos até tubos umbilicais usados 
na extração oceânica de petróleo e gás. 

a produção de aço era o principal 
negócio do Grupo. Com o tempo, a área 
do metal duro expandiu-se e passou a ser 
responsável pela maioria dos negócios.

no final do século XX, o aço raramente 
conseguiu gerar mais do que um quinto do 
faturamento do Grupo, porém medidas de 
aumento de eficiência resultaram em uma 
constante melhoria dos lucros e retornos 
financeiros. Paralelamente, a conjuntura 
externa mostrava-se favorável: a tecnolo-
gia nuclear parecia renascer, aumentando 
a demanda por tubos sem costura, e a 
extração de petróleo em alto-mar estimu-
lou a aplicação da expertise da sandvik em 
tubos umbilicais. 

o otimismo aumentou ainda mais 
com a crescente demanda por fitas com 
pré-revestimento vinda dos fabricantes 
de células de combustível e fotovoltaicas. 
outro segmento promissor foi o das peças 
para diversas aplicações baseadas na meta-
lurgia do pó. 

Hoje, a sandvik Materials Technology 
tem seu foco na tecnologia avançada de 

materiais para os mais exigentes setores e 
aplicações, em inovações e em áreas como 
superligas e nanotecnologia. a área de 
negócio procura desempenhar papel fun-
damental nos desenvolvimentos em curso 
no setor de energia, tanto em relação às 
formas tradicionais quanto às alternativas 
renováveis. 

a sandvik Materials Technology conta 
com um departamento de inovações para 
garantir uma pronta resposta do Grupo 
quando futuras áreas de desenvolvimento 
demandarem conhecimento avançado dos 
materiais.

2007 A Sandvik apre-
senta forte crescimento 
na Ásia. Aquisições de 
fábricas de equipamen-
tos médicos são feitas no 
Reino Unido e nos EUA.

a história da Sandvik Materials technology  
remonta a seu fundador, Göran Fredrik 
Göransson. 

A Área de Negócio da Sandvik Venture inclui 
tanto negócios de valor estratégico para a 
Sandvik quanto aqueles que necessitam de 
mais atenção para crescer e melhorar, em um 
ambiente de incubadora.

As diferentes Áreas de Produto da Sandvik 
Venture serão avaliadas regularmente sob os 
pontos de vistas estrutural, estratégico e de 
criação de valor. São estas as cinco Áreas de 
Produto que fazem parte da Sandvik Venture: 
Sandvik Process Systems, Sandvik Hard 
materials, diamond innovations, Wolfram, 
dormer e partes da sandvik medtech.

a Sandvik venture foi 
criada para proporcionar 
crescimento e lucrati-
vidade para operações 
atraentes e de rápido 
crescimento e com si-
nergias com as outras 
áreas de negócio.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011150
a Sandvik hard Materials fornece uma 
vasta gama de produtos de metal duro.

2002 Nomeação de 
Lars Pettersson como 
presidente. Aquisição 
da maioria das ações da 
empresa alemã Walter, 
da norte-americana 
Valenite e da japonesa 
Toyo.

2003 A Specialty Steels 
troca seu nome para 
Materials Technology. 
Inauguração de uma 
planta em Xangai para 
a produção de Sistemas 
Processadores  e placas 
para prensas de aço

2005 Novo aumento 
nas vendas alça a China 
à posição de décimo 
maior mercado. Nove 
fábricas de trefilação de 
aço são avaliadas com 
o objetivo de reduzir 
a estrutura à metade.

2006 Com a economia 
em expansão, os lucros 
atingem níveis recordes. 
A Austrália passa a ser 
o terceiro maior mer-
cado da Sandvik. Novas 
aquisições são feitas na 
Austrália, Chile, Finlândia 
e Japão.
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expansão contínua Expertise pioneira em TI
A Sandvik é, há mais de um século, 
uma corporação em expansão. 
Através de seu próprio cresci-
mento e da aquisição de empresas, 
o Grupo expandiu-se no dobro 
da velocidade da economia global. 
A estratégia de Áreas de Negócio 
independentes contribuiu para o 
crescimento em amplas frentes e 
segmentos específicos.

No centésimo aniversário da 
Sandvik, em 1962, havia apenas 
1.000 colaboradores fora da Sué-
cia. Na década de 1990, o número 
de colaboradores da Sandvik fora 
da Suécia já chegava a 25.000.

A forte presença geográfica é a 
base da capacidade de sobrevivên-

cia da Sandvik. É impossível saber 
qual será o próximo segmento de 
crescimento da Sandvik, mas, com 
toda a probabilidade, a empresa 
já se relaciona com clientes dessa 
área. A Sandvik opera em setores 
extremamente exigentes, em que 
os produtos são desenvolvidos 
e, depois de revolucionarem o 
mercado, tornam-se corriqueiros 
ou ficam obsoletos em até dez 
anos. O período de existência 
dos produtos é menor na área de 
ferramentas. As exigências para 
o aço de brocas para perfuração 
de rocha. Cresceram junto com o 
advento de técnicas e equipamen-
tos cada vez mais poderosos.

Já na década de 1970, a Sandvik 
era uma das mais sofisticadas usu-
árias de tecnologia da informação 
na Suécia. Os computadores da 
época tinham capacidade equiva-
lente à das calculadoras modernas 
– apesar de serem tão grandes e 
gerarem tanto calor que as uni-
dades centrais de processamento 
precisavam ficar em ambientes 
refrigerados. A memória era de 
centenas de kilobytes e os dados 
eram inseridos por cartões perfu-
rados e saíam em folhas corridas. 

Apesar das limitações, a 
empresa informatizou seus 
sistemas de gestão de pedidos e 
estoques, planejamento da produ-
ção e soluções técnicas. O sistema 
financeiro e de contabilidade era 
um dos mais avançados da Suécia.

No início do novo milênio, a 
Sandvik ingressou no mundo do 
comércio eletrônico. A internet 

veio como resposta a um antigo 
sonho tecnológico – alcançar 
qualquer pessoa, em qualquer 
lugar, em qualquer momento 
e sem limitação de dados.

Novos projetos foram lançados 
no primeiro semestre de 2001. 
A Sandvik Coromant já havia 
testado o comércio eletrônico 
na Dinamarca por três anos. Três 
meses depois, 18 países contavam 
com lojas online vendendo pro-
dutos da Sandvik. Com o sistema 
Tailor Made (Sob Medida), os 
clientes podem acessar suas áreas 
e fornecer suas especificações 
para brocas e fresas, por exemplo. 

O sistema rapidamente apre-
senta um esboço para aprovação 
antes de enviar o pedido para a 
fábrica da Coromant geografica-
mente mais próxima do cliente. 
Os prazos de entrega foram 
reduzidos em 75%.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2008 A crise financeira 
evolui e se torna uma 
crise comercial global. 
A Sandvik faz cortes sig-
nificativos na produção. 
Abertura de subsidiária 
na Argélia.

2009 Pedidos e vendas 
sofrem queda de 30%. 
Há diminuição do 
número de colaborado-
res e redução da jornada 
de trabalho. Abertura de 
subsidiária nos Emirados 
Árabes Unidos.

2010 Anders Nyrén 
assume o cargo de 
diretor executivo. Forte 
crescimento nos pedidos 
vindos da Ásia e sinais 
de recuperação também 
em outros mercados. 

2011 Olof Faxander 
assume a presidência. 
Decisão de adotar uma 
nova estratégia visando 
ao aumento da lucrativi-
dade e melhor posicio-
namento do Grupo em 
mercados atraentes.

2012 A nova estra-
tégia entra em vigor. 
A Sandvik comemora 
seu 150º aniversário em 
31 de janeiro. 

Os primórdios da tecnologia da informação.



“trabalhar na Sandvik é motivador”
cheng Bo
Operador de acabamento, china
experiência na Sandvik: 3 anos
idade: 27 

“Sou feliz por trabalhar na Sandvik, uma empresa 
com longa história e ótima cultura corporativa”, 
afirma Cheng Bo. “O valor essencial do Fair Play 
proporciona aos colaboradores espaço para se 
desenvolverem, o que faz com que trabalhar aqui 
seja motivador. Adoro meu trabalho.” 

Mas, ao pensar no tempo que passou apren-
dendo o ofício, Cheng admite que não foi fácil. 

“Quando comecei, o equipamento era novo, e 
não sabíamos nada dele. Felizmente, os instrutores 
suecos nos ensinaram bem. Tivemos uma série de 

problemas mas, com a ajuda do resto da empresa, 
fomos resolvendo os problemas um a um.”

Esse período inicial, além de ajudá-lo a apren-
der as tarefas específicas do trabalho, deu-lhe 
outras lições valiosas. 

“Desenvolvi o hábito de ‘ver mais, ouvir mais 
e pensar mais na minha rotina. Fazendo isso, 
consegui identificar problemas em estágios iniciais, 
e pude resolvê-los de modo mais eficiente.” 

Provavelmente foi essa postura que ajudou sua 
equipe a alcançar excelentes resultados. 

“Minha equipe bateu o recorde de volume 
de produção diversas vezes e recebeu também 
o prêmio Quality Salute Award. Eu fui escolhido 
Melhor Colaborador e designado para ser o líder 
da equipe”, conta Cheng, orgulhoso.

“É como fazer parte 
de uma família”
rumen karamihalev
diretor administrativo, Bulgária
experiência na Sandvik: 15 anos
idade: 47

Estar à frente de vários projetos de sucesso em diversos 
países e setores de negócios deu a Rumen uma visão 
ampla de como o crescimento sustentável da Sandvik 
acontece na prática.

“Fico orgulhoso por ter criado novos postos de 
trabalho, por exemplo, ajudando a implantar a Sandvik 
nos Bálcãs. Sempre me desafio a ter paciência com o 
ambiente e as pessoas com quem trabalho. Existe sempre 
uma forma ética de se conduzir negócios, e devemos 
estar particularmente atentos a isso no caso dos países em 
desenvolvimento.”  

Essa atenção é ilustrada por várias iniciativas sociais em 
que a Sandvik se engaja, como o financiamento de escolas 
locais e de programas voltados para o bem-estar dos 
colaboradores. Poder contemplar o retorno desse investi-
mento tem sido uma fonte de alegria para Rumen. 

“De certa forma, é como estar em família, vendo as 
crianças crescerem. Creio que cada um na Sandvik tem 
ideias para melhorar seu trabalho, e essa é a melhor garan-
tia de um crescimento sustentável”, conclui.

“a Sandvik é um lugar cada 
vez melhor para se trabalhar”
veronica cardoz
Gestora de contas-chave, Índia 
experiência na Sandvik: 16 anos 
idade: 42 

“Sempre acreditei que uma empresa não consegue existir 
e prosperar por tanto tempo se não tiver valores bons e 
bem estabelecidos”, afirma Veronica Cardoz, refletindo 
sobre o aniversário de 150 anos da Sandvik. 

“Sempre quis trabalhar para a Sandvik, uma das melho-
res empresas multinacionais em Pune, na Índia.”   

Trabalhando na empresa há 16 anos, Veronica afirma 
que continua a ver melhorias. “A Sandvik é um lugar cada 
vez melhor para se trabalhar. A diversidade de gênero 
vem aumentando, com mais mulheres tendo oportunida-
des de mostrar suas capacidades. Tenho orgulho de pôr 
em prática os valores essenciais da Sandvik, não apenas no 
escritório, mas também fora dele, a começar pela minha 
própria casa.”  

A interação com os clientes é um lado particularmente 
interessante de seu trabalho.

“O contato com os clientes gera uma energia que me 
mantém inspirada. Todos os dias lido com vários e-mails, 
solicitações, pedidos e ligações. Com o passar dos anos, 
tenho podido ajudá-los ainda mais, através de uma maior 
interação com eles.” 

Minha  Sandvik
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alcançando 
novos Patamares
todas as áreas de negócio da Sandvik  
contam com clientes do setor de energia.  
e o que não falta são desafios.

a BuSca pelO petróleO levou as empresas 
de energia a novos patamares, originando 
novas demandas por equipamentos. a 
sandvik fornece tubos e aços capazes de 
suportar condições extremas a 2,5 quilô-
metros de profundidade. Mas como fa-
bricar tubos para mecanismos hidráulicos 
extremamente longos que não se rompam 
pelo próprio peso nem sejam danificados 
pela pressão da água? Como previnir a 
corrosão? são esses alguns dos desafios 
que a área de negócio sandvik Materials 
Technology soluciona para seus clientes. 

algumas turbinas a gás para geração 
de energia, por exemplo, são tão grandes 
que equivalem a 13 turbinas de aviões. 
Quando um fabricante projetou sua maior 
turbina até então, a sandvik Coromant 
foi contratada para analisar como ela 
poderia ser fabricada usando o processo 
de produção convencional. a sugestão da 
sandvik foi adotar uma técnica combinada 
de torneamento e fresamento que, posta 
em prática, produziu excelentes resultados. 

outro cliente do setor de energia preci-
sava de uma ferramenta para fabricar uma 
conexão roscada, de tolerância estreita 
e para pressão extrema, para carcaças 
usadas em campos de gás. a sandvik Co-
romant desenvolveu uma solução com três 
dentes de corte e com uma geometria es-
pecial, de forma que os cavacos pudessem 
ser facilmente removidos. Por conta disso, 
a empresa é hoje o principal fornecedor da 
maior companhia de energia do país. 

os exemplos provam como a sandvik, 
além de fornecer peças e ferramentas, tam-
bém oferece sua inestimável expertise.

desde o início a indústria energética 
é um principais segmentos de clientes da 
sandvik. em 1897 a empresa já produzia 
dutos inteiriços para caldeiras britânicas a 
vapor. os negócios se expandiram durante 
a Primeira Guerra Mundial, quando cres-
ceu a demanda por caldeiras marítimas. 

O prOdutO dO SetOr de enerGia que 
mais ficou associado à sandvik foi o tubo 
de liga de zircônio revestido para hastes de 
combustível em usinas nucleares. esse ma-
terial foi fornecido para projetos de usinas 
na suécia, alemanha, Canadá e Japão no 
final dos anos 1960. ele foi um  
dos produtos que sustentaram a sandvik 
durante a crise do aço, na década de 1970, 
quando o aço japonês inundou o mercado.

nos anos  1970, novos campos de pe-
tróleo no Mar do norte transformaram-se 
em um mercado atraente para a sandvik. 
surgiu uma grande demanda por produtos 
resistentes à corrosão. assim, em 1975, foi 
lançado o aço de alta resistência. os novos 
processos de laminação Pilger de 1971 
permitiram à sandvik fabricar tubos em 
aço inoxidável de enormes dimensões.

a área de aço desenvolveu os tubos um-
bilicais no início da década de 1980. eles 
eram utilizados para transmitir instruções 

entre a torre de controle e as fontes de 
petróleo e de gás no fundo do mar ou na 
terra. o núcleo do tubo é composto por 
uma mangueira metálica flexível revestida 
por um tubo sem costura de aço inoxidá-
vel. o tubo era entregue em bobinas de até 
1.700 metros de comprimento. 

Células de combustível que convertem 
energia química em elétrica são um pro-
duto em ascensão, com várias aplicações 
potenciais, como por exemplo geradores 
suplementares para motores pesados. 

a energia é, e continuará a ser, um 
segmento essencial para o Grupo sand-
vik, sob a forma de assistência técnica, 
ferramentas, peças, materiais ou grandes 
projetos de construção.

MercadO-chave: enerGia

longa história
•  O setor de energia, desde o início, tem 

sido um dos maiores segmentos de atua-
ção da Sandvik.

•  Em 1897 a Sandvik já produzia tubos sem 
costura para caldeiras britânicas a vapor. 

•  Os negócios se expandiram durante a 
Primeira Guerra Mundial, quando cresceu 
a demanda por caldeiras marítimas.

a Sandvik fornece tubos e outros produtos 
capazes de suportar condições extremas em 
profundidades de 2,5 quilômetros.



“adoro o ótimo ambiente 
de trabalho”
pilar arco
vendas internas, espanha
experiência na Sandvik: 16 anos
idade: 43

As coisas eram bem diferentes quando Pilar Arco come-
çou a trabalhar para a Sandvik, em 1995. Mais especifica-
mente, todos os dados eram registrados em papel. 

“Eu precisava inserir a informação no computador e 
fazer modelos de todos os documentos. Hoje é diferente, 
pois a informação está toda nos computadores, e usamos 
as mesmas ferramentas e programas no mundo inteiro. 
Isso torna tudo um pouco mais simples”, diverte-se. 

Trabalhando com vendas internas na área de sistemas 
processadores Sandvik, em  Barcelona, Pilar diz que seu 
maior desafio é “ser mais eficiente a cada dia e aprender 
ao máximo”. Pilar gosta de trabalhar com pessoas. 

“Para mim, o que há de melhor no meu trabalho é 
estar em contato com clientes, trabalhar com uma boa 
equipe aqui na Espanha e ter a possibilidade de encontrar 
todos os meus colegas ao redor do mundo. Adoro o 
ótimo ambiente de trabalho e as boas relações que tenho 
com meus gestores na Espanha e na Suécia. Os suecos são 
um povo fantástico!”, acrescenta.

 

“Sinto que estamos no rumo certo”
cindy Fenton
Gerente de Meio ambiente, Saúde 
e Segurança do trabalho, austrália
experiência na Sandvik: 3 anos
idade: 23 

Quando perguntada sobre o que mais gosta em 
seu trabalho, Cindy Fenton não hesita em res-
ponder. “É fácil: as pessoas. Sinto-me privilegiada 
por meu cargo me dar a possibilidade de interagir 
todos os dias com diversos colaboradores da 
Sandvik, desde os administradores e gestores 
locais até os vice-presidentes”, explica. 

“As conversas são enriquecedoras, ótimas para 
aprender. É muito bom ver pessoas de todos os 
tipos partilhando os mesmos conceitos de saúde 

e bem-estar, dentro e fora do local de trabalho.”
Cindy acredita que a cultura da Sandvik 

estimula esse tipo de cuidado. Membro de uma 
mesma equipe nos últimos doze meses, Cindy é a 
responsável pela área de Gestão Ambiental, Saúde 
e Segurança do Trabalho da Sandvik na Austrália. 
Sua função é reunir, analisar e divulgar diversas 
estatísticas relacionadas ao tema, tanto local 
quanto regionalmente, para os relatórios globais. 

“Sinto que estamos no rumo certo. Temos uma 
equipe que conta tanto com bons planejadores 
com com grandes executores, em um ambiente 
cheio de boas ideias. Somos um grupo eclético, 
que usa diferentes técnicas de resolução de pro-
blemas, e acho que isso foi fundamental para as 
nossas maiores conquistas.”

“comecei na Sandvik graças 
a um estágio”
Mirel kokic 
Operador de cnc, itália
experiência na Sandvik: 5 anos
idade: 23

“Entrei para a Sandvik em 2006, graças a um estágio”, 
relembra Mirel Kokic. “Comecei na área de pastilhas e fui 
em seguida para a de ferramentas. Isso me possibilitou 
conhecer diversos tipos de equipamentos.” 

Mirel é hoje responsável pela fabricação de blanks 
a serem usinados e de itens acabados nos Centros de 
T orneamento CNC (principalmente Bridgeport e Stama).

”Trabalhar em uma unidade de produção de especiais 
faz com que eu possa ter contato com um grande número 
de produtos diferentes, por conta das soluções de alta 
complexidade desenvolvidas por meus colegas”, explica. 

Graças à filosofia de sua equipe, Mirel sente que parti-
cipa das melhorias implementadas a cada dia. 

“Nossos preceitos são flexibilidade e cooperação 
com os outros membros do grupo. Estou acostumado 
a expressar livremente minha opinião e a dar sugestões. 
Nosso objetivo de aprimoramento constante é atingido 
através dessas discussões.”

Minha  Sandvik
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a creScente cOMpetiçãO GlOBal faz 
com que o setor industrial reforce ainda 
mais seu foco na produtividade, exigindo 
mais das ferramentas. a ferramenta certa 
pode aumentar rapidamente a produtivi-
dade, dispensando investimentos substan-
ciais em equipamentos. 

nos setores automotivo e de aviação, o 
constante lançamento de produtos e mé-
todos de produção tem sido um fator de 
sucesso. a força da sandvik nesse mercado 
deve-se, em parte, ao fato de que a empre-
sa destina 6% das vendas para pesquisa e 
desenvolvimento, fazendo dela a líder de 
mercado no setor. 

embora avançado, o desenvolvimento 
de ferramentas para o setor automotivo 
é um processo que nunca termina. É um 
exemplo o caso de um fabricante de peças 
para caixas de câmbio e conjuntos de 
transmissão, cuja produção já estava bem 
estabelecida quando começaram os pro-
blemas com quebra de ferramentas. Junto 
com a sandvik, foi concebida uma solução 
envolvendo novos design e material para 
as ferramentas. Pequenos detalhes podem 
determinar o funcionamento de todo o 
processo de produção. o preço das ferra-
mentas mais avançadas torna-se insignifi-
cante diante de tamanho benefício. 

a aviação procura constantemente 
diminuir o peso das aeronaves, de modo 

a reduzir sua despesa com combustível. 
novos processos de engenharia podem 
apontar soluções. os motores das novas 
turbinas a gás chegam a temperaturas 
que apenas ligas metálicas avançadas 
podem suportar, porém a usinagem desses 
materiais é muito complexa. na ásia, 
um fabricante de câmaras de combustão 
para motores de aviões procurou ajuda na 
sandvik. a CoroMill 210 e a CoroTurn 
sL70, em conjunto com o Coromant 
 Capto, contribuiram para reduzir drastica-
mente o tempo de usinagem do cliente. 

nOvOS MateriaiS reSiStenteS aO calOr, 
mas difíceis de usinar existem não apenas 
no coração da turbina. eles vêm sendo 
usados em cada vez mais peças, à medi-
da em que as proteções contra calor vão 
sendo dispensadas para reduzir o peso das 
aeronaves. Um exemplo foi um fabricante 
de sistemas de trava, que foi confrontado 
com um novo modelo de aeronave que 
precisava de um eixo-mola para o motor 
resistente ao calor, fabricado de liga 
avançada. eram necessárias quatro horas 
para fabricar cada peça, mas graças aos 
produtos e conhecimento da sandvik , foi 
possível reduzir o tempo de usinagem pela 
metade.
    Já antes da Primeira Guerra Mundial, 
os setores automotivo e de aviação eram 

clientes da sandvik. eles começaram com-
prando aços de baixa-liga e, mais tarde, já 
nos anos 20, aço estrutural. nessa época, 
porém, a sandvik ainda não era renomada 
no segmento de ferramentas. a sandvik 
ainda vende peças avançadas confecciona-
das em materiais e desenhos especiais para 
os dois setores, mas é a expertise em usi-
nagem que responde pela maior parte dos 
pedidos. nos anos 60, a sandvik se firmou 
na liderança da fabricação de pastilhas, 
primeiro intercambiáveis e depois de metal 
duro, e como uma organização global de 
serviços, o que reforçou sua posição de 
líder de mercado.

a indústria automotiva logo se tornou 
um grande cliente para as pastilhas inter-
cambiáveis, o que foi determinante para o 
estabelecimento e o avanço da sandvik na 
américa do norte. 

 

ferramentas certas 
PARA A PRODUTIVIDADE  
O desenvolvimento de produtos nos setores automotivo e de aviação 
ocorre em um ritmo incrivelmente veloz.  Os novos materiais deman-
dam ainda mais dos processos de usinagem.

MercadO-chave: indúStria autOMOtiva/aviaçãO

líder de mercado
•  Com marcas próprias como Coromant, 

Walter e Valenite, a Sandvik domina a 
mais avançada tecnologia do setor – usina-
gem de metais. 

•  Isso faz da Sandvik líder mundial de mer-
cado, independentemente do produto 
ou técnica. 

•  Em 2009 e 2010, a Sandvik registrou 
mais patentes nos Estados Unidos do que 
todas as suas concorrentes somadas.
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A TODO VAPOR
em um curto período, a Sandvik fabricou um dos mais completos 
equipamentos para operações de mineração e construção

deSaFiOS eSpetaculareS não faltam para 
a sandvik nos setores de mineração e cons-
trução. a mina de cobre “Lady annie”, 
na austrália, é um exemplo. as condições 
da mina são extremas, com temperaturas 
que chegam a 50º. a primeira sonda de 
perfuração australiana tamanho jumbo 
da sandvik foi vendida lá. operada por 
computador e tecnologicamente avançada, 
a sonda pode funcionar por até dois turnos 
sem necessidade de reabastecimento. 

a segurança era uma das principais 
preocupações em outro projeto australia-
no, quando se decidiu reabrir uma mina 
a céu aberto cheia de água – e tubarões! 
Por causa dos riscos de desabamento e dos 
tubarões, seria necessário utilizar uma per-
furatriz que pudesse ser controlada remota-
mente. a sandvik trouxe a solução. 

a maior mina de sal da alemanha é 
outro projeto de mineração que apresenta 
demandas especiais. o minerador do tipo 
“bolter” da sandvik adentra verticalmente 
a montanha de sal, dispensando o tradi-
cional método de perfuração e desmonte. 
o método é também mais econômico.

os equipamentos de construção da 
sandvik contam com tantos clientes e de-
mandas especiais quanto os de mineração. 
o maior projeto de túnel da atualidade é 
realizado na suíça. Túneis para trens de 
alta velocidade estão sendo perfurados a 
uma razão de dez metros por dia através 
dos alpes. Para manter o ritmo, diversas 
operações – da perfuração à remoção – de-
vem ser feitas simultaneamente. os equipa-
mentos da sandvik tornam isso possível.

a niGÉria tem o mercado de construção 
que mais cresce no mundo. Faltam estra-
das, portos e ferrovias no país, que tem 
um subsolo primariamente constituído 
de granito duro. assim, as britadoras da 
sandvik desempenham um papel essencial 
na expansão da infraestrutura.

Perfuração de rocha dura não é um 
problema novo para a sandvik. em 1873, 
a empresa vendeu seu primeiro conjunto 
completo de brocas para perfuração de 
rocha. entretanto, naquele tempo, a tec-
nologia era muito primitiva. Brocas longas 
e pesadas que logo se consumiam precisa-

vam ser transportadas para fora da mina 
para passarem por novo processo de forja 
e endurecimento. Muitas vezes, a haste de 
perfuração que era retirada pesava mais 
que o próprio minério. as brocas eram 
pesadas, volumosas e ineficientes. 

após a segunda Guerra, teve início uma 
nova era de brocas mais leves e articuladas, 
com pontas também mais leves, eficientes 
e duráveis. os avanços na mineração se in-
tensificaram, à medida que os equipamen-
tos ficavam mais robustos e os parafusos 
e cabeças de corte eram aperfeiçoados. a 
sandvik ganhou reputação na áfrica do 
sul, Canadá, Brasil e austrália.

nos anos 1990, a sandvik montou uma 
linha completa de equipamentos de perfu-
ração pela aquisição de outras empresas. 

as operações da sandvik deslocaramse 
para sul e leste por conta de projetos de 
mineração e construção. a indústria de 
mineração foi o maior cliente do Grupo 
sandvik, tendo gerado 36% das vendas de 
2010. Países fortes em mineração, como 
austrália, China, áfrica e Brasil represen-
tam os maiores mercados.

MercadO-chave: indúStriaS de MineraçãO e cOnStruçãO

Bem abaixo dos alpes Suíços: 
equipamentos da Sandvik são 
utilizados no projeto de um túnel 
que permitirá que trens de alta 
velocidade passem direto pelos 
alpes.
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“temos um grande espírito  
de equipe”
akira Yoneya
chefe de equipe, japão
experiência na Sandvik: 22 anos 
idade: 40 

“Os colegas mais jovens têm ideias frescas, e os mais 
antigos têm grande experiência”, resume Akira Yoneya, 
explicando por que o equilíbrio de sua equipe na fábrica 
da Sandvik em Semine, no Japão, é simplesmente perfeito. 
“Temos quinze pessoas em nossa equipe, com idades que 
variam dos 20 aos 50 anos. A diferença de idade é grande, 
mas nosso grupo é muito unido.”
     Desde que começou a trabalhar na fábrica, em 1989, 
Akira viu o lugar se expandir e prosperar. 
    “Tenho orgulho de tudo isso”, vibra Akira, mencionando 
o reconhecimento da unidade de Semine como “fábrica 
de primeira linha”, prêmio concedido pelo Grupo Sandvik 
em 2004. A fábrica mereceu o título por conta de seus 
esforços para a melhoria da qualidade, dos tempos de 
processamento e dos custos de produção. 
    “Ficamos muito felizes e certamente continuaremos a 
contribuir para a manutenção desses níveis de excelência 
no futuro”, afirma. Essa contribuição fica mais fácil de ser 
feita em um ambiente de trabalho em que cada um se 
sente à vontade para sugerir novas ideias. Uma dessas 
ideias já ajudou a economizar milhões de ienes. 
    “Introduzi um sistema de controle visual para peças 
de reposição e consumíveis em 2008, minimizando seus 
custos e a quantidade empregada. Implementamos o 
sistema em toda a fábrica de Semine em 2009 e, como 
resultado, obtivemos uma redução nos custos das peças 
de reposição e consumíveis da ordem de dez milhões de 
ienes”, orgulha-se Akira.

 

"a Sandvik faz questão da  
segurança no trabalho”
Gilson alves leite
Operador, Brasil
experiência na Sandvik: 18 anos
idade: 50 

“Sinto-me grato e orgulhoso por fazer parte da família 
Sandvik e por estar presente na comemoração dos seus 
150 anos”, diz Gilson Alves Leite. 

Gilson trabalha como soldador TIG (“Gás Inerte de 
Tungstênio”) e como montador de elementos metálicos 
na unidade de Vinhedo, São Paulo, da Sandvik Materials 
Technology.

“Gosto de trabalhar com qualidade, perfeição e 
segurança. Cada novo pedido que chega à nossa equipe 
envolve uma atividade diversa e um novo desafio”, conta. 

Além de se esforçar para buscar a perfeição, Gilson 
valoriza o compromisso da Sandvik com a segurança e 
julga que é isso o que faz dela um lugar tão bom para se 
trabalhar. 

“A Sandvik faz questão de que todo o trabalho seja feito 
com segurança e reconhece nossos esforços e projetos 
de melhoria contínua que contribuem para construir um 
bom ambiente organizacional. Sinto-me bem trabalhando 
para uma empresa assim, e minha família também!”, 
afirma, sorrindo. 

Minha  Sandvik

“A contribuição é facilitada quando há um ambiente 
no qual todos se sentem livres para propor ideias.”
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hoje a Sandvik dedica-se a vender para outras 
empresas, porém tem uma longa e bem  
sucedida história como fabricante de bens  
de consumo sob a própria marca Sandvik.

ainda há MuitOS produtos – como vio-
lões, celulares, tacos de golfe, barbeadores 
– que são fabricados com materiais e peças 
da sandvik. a empresa deixou, porém, de 
ter sua própria linha de bens de consumo.

na década de 1970, serras e ferramen-
tas eram um segmento promissor que, 
após uma expansão da sandvik, passou a 
responder por 14% das vendas do Grupo. 
os serrotes manuais e as ferramentas a 
bateria para jardinagem, comercializadas 
sob a marca norte-americana disston, 
eram as estrelas do negócio. a base para a 
expansão foi o serrote próprio da sandvik, 
renomado no mercado de ferramentas. era 
um serrote caro, mas que não precisava 
ser continuamente afiado. o produto era 
tão conhecido que o público pensava na   
sandvik como um fabricante de serrotes. 

Por que o setor metalúrgico investiu 
tanto em bens de consumo? Tudo começou 
na crise de 1870. os avanços tecnológicos 
fizeram com que fábricas metalúrgicas se 
instalassem próximo a minas de carvão na 
europa e eUa, para aproveitar o minério 
de ferro de menor qualidade ali existente.

o preço do aço despencou, e a sandvi-
kens Jernverk não tinha o que fazer com 
seu minério e carvão de alta qualidade. 
sem condições de cobrir os custos do 
transporte para longas distâncias, a empre-
sa precisou desenvolver novos produtos.

em termos de velocidade de mudança, a 
indústria de manufatura das últimas déca-
das do século XiX pode ser comparada ao 
setor de tecnologia da informação de hoje. 
Lançava-se um produto atrás do outro. 

surgiam enormes demandas por guarda-
-chuvas, espartilhos, máquinas de costura, 
máquinas de escrever e telefones. a década 
de 1890 conheceu uma grande revolução: 
a bicicleta com pneus de borracha, roda 
livre e correia. em meio à vasta gama de 
produtos lançados, estavam ainda o gra-
mofone, o carro e o motor a parafina para 
pequenos barcos. 

OS BenS de cOnSuMO ajudaram a salvar 
a sandvikens Jernverk. as metalúrgicas 
precisaram aprender rapidamente os 
processos de laminação a frio de fitas de 
aço e roscas e tubos em aço Bessemer, que 
depois eram transformados em produtos 
como serrotes, lâminas de barbear, arma-
ções para espartilhos, rodas de bicicletas, 
molas para relógios e outros.

o processo começou com a laminação 
de aços para produção de tubos e, mais 
adiante, também a trefilação de arames. 
nos anos seguintes, a sandvik aprimorou 
sua produção de anzóis de pesca, arame, 
agulhas e estruturas de guarda-chuvas.

a sandvikens Jernverk enfrentou seu 
maior concorrente sueco para fornecer 
fitas de aço para o mercado internacional 
de lâminas de barbear, no qual a Gillette 
era o maior cliente. a sandvik assumiu a 
liderança após a segunda Guerra.

o maior sucesso da sandvik no setor 
de bens de consumo foi o serrote que a 
empresa começou a fabricar em 1886. 
a aquisição da Bahco, em 1991, permitiu 
à sandvik oferecer a seus clientes chaves 
de fenda e outras ferramentas manuais. 

esses produtos nunca se destacaram no 
setor, ocupando a sexta posição mundial. 
assim, o grupo de executivos decidiu, em 
1999, vender a área de negócio de serras 
e ferramentas, tirando o serrote clássico 
do catálogo. o Grupo continua a seguir 
sua estratégia consistente e de longo prazo, 
ou seja, investir apenas em segmentos em 
que tenha, ou seja capaz de ocupar, uma 
posição de liderança mundial. 

SERVINDO OS
consumidores

"Serras e punhos suecos - dois campeões 
de qualidade confiável". campanha 
publicitária da época em que a Sandvik 
produzia bens de consumo. 

de espartilhos a relógios
Os produtos comercializados pela Sandvik 
no passado incluem serrotes, lâminas de 
barbear, fechos de espartilhos, estruturas de 
guarda-chuvas, rodas de bicicletas, peças de 
motor, molas para relógios e muitos outros.

BenS de cOnSuMO



“Graças à filosofia de espírito 
de equipe da Sandvik …”
Mohammed adnane Boumeur
Operador de cnc, itália
experiência na Sandvik: 5 anos
idade: 28

Mohammed Adnane Boumeur nasceu no Marrocos e 
começou a trabalhar para a Sandvik há cinco anos. Ele sabe 
bastante sobre os diferentes equipamentos, graças à diver-
sidade de seu trabalho desde o início na empresa. 

“Comecei no setor de tornos, mas também passei pela 
nova área de ferramentas”, conta Mohammed. 

“Agora sou responsável pela fabricação de blanks a 
serem usinados e de itens acabados nos Centros de 
 Torneamento CNC (Mazak e Gildemeister CTX510).” 

Trabalhar em diferentes áreas também fez com que 
Mohammed construísse uma vasta rede de contatos com 
colegas, aspecto de seu trabalho que ele sempre apreciou. 

“Graças ao meu envolvimento em diferentes projetos 
e também à filosofia de espírito de equipe da Sandvik, 
não tive qualquer dificuldade para me dar bem com meus 
companheiros e fazer amigos”, diz. “Também admiro 
a Sandvik pelo cuidado que a empresa tem o meio 
ambiente”, acrescenta.

 

“todos têm abertura para 
dar sugestões”
Sten-inge Ståhl
embalador/encarregado de Materiais, Suécia
experiência na Sandvik: 37 anos
idade: 54

Sten-Inge Ståhl trabalha para a Sandvik há quase um 
quarto dos 150 anos de história da empresa, mas só agora 
se deu conta disso. “É muito bom!”, exclama. 

Ele atua na cidade de Sandviken, na Suécia, e em seu 
dia-a-dia lida com sistemas de armazenamento para pro-
dutos em estoque, controle de qualidade e embalagem e 
expedição de encomendas para entrega no mundo inteiro. 

“É preciso também dirigir caminhões carregados”, 
acrescenta. 

Trabalhando tanto, não é de se espantar que ele nunca 
tenha parado para refletir sobre a história da empresa 
mas, refletindo agora sobre sua carreira, ele se diz satis-
feito com a evolução de seu trabalho ao longo do tempo. 

“Em vez de cuidar de uma única operação, eu agora 
posso agir em qualquer parte da cadeia logística. É gra-
tificante ter mais responsabilidades, desenvolver mais 
habilidades e adquirir um outro entendimento do negócio 
como um todo.” 

Apesar de tantos anos na mesma empresa, Sten-Inge 
continua empolgado por trabalhar visando ao aprimora-
mento contínuo. 

“Em nosso departamento, fazemos reuniões a cada 
quinze dias nas quais todos podem dar sugestões em 
relação a segurança, qualidade, logística, tempo de proces-
samento, produtividade e ambiente de trabalho.”

 

Minha  Sandvik

"É gratificante ter mais responsabilidades, desenvolver 
mais habilidades e adquirir um outro entendimento 
do negócio como um todo.” 
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P&D
DE VANGUARDA

peSquiSa e deSenvOlviMentO formam a 
base da estratégia de negócios da sandvik. 
a cada ano, a empresa investe cerca de 
330 milhões de euros em P&d, e o Grupo 
detém cerca de 5.000 patentes ativas.

Há 2.400 colaboradores da sandvik 
trabalhando com P&d em todas as áreas 
de negócio. as atividades são orientadas 
pelas demandas dos clientes e do mercado. 
a sandvik lança constantemente novos 
produtos – milhares a cada ano – que ofe-
recem potencial de crescimento, expansão 
da participação no mercado, maximização 
de lucros, redução do impacto ambiental e 
aumento da qualidade de vida.

o Ceo da empresa, olof Faxander, 
enfatizou esse ponto na reunião Geral 
anual da sandvik de 2011: “estamos em 
uma posição fantástica, pois somos líderes 
mundiais em diversas áreas de Produto. 
Combinamos competência técnica de exce-
lência com a capacidade de comercializar 
esses avanços tecnológicos e desenvolver 
produtos pelos quais os clientes estão 
dispostos a pagar um bom preço.”

Faxander também ressaltou a impor-
tância de continuar a investir em pesquisa. 

“Precisamos manter o foco no desenvolvi-
mento de produtos, para seguirmos com-
petitivos e conservar nosso forte posicio-
namento no mercado”, completou.

a sandvik Materials Technology conta 
com centros de P&d na suécia, Índia 
e república Tcheca, nos quais se dá 
grande ênfase à eficiência energética e à 
sustentabilidade. “Um de nossos focos é a 
energia”, afirma olle Wijk, vice-presidente 
executivo e diretor de pesquisa, desenvol-
vimento e tecnologia da sandvik Materials 
Technology. além de elaborarem produtos 
para o setor de gás e petróleo, os centros 
trabalham em aplicações para a próxima 
geração de usinas nucleares e procuram 
formas de aumentar a eficiência das usinas 
termoelétricas, uma vez que grande parte 
da produção mundial de energia elétrica 
baseia-se ainda no carvão. outra impor-
tante linha de trabalho é a pesquisa no 
campo das fontes de energia renováveis, 
como energia solar e células fotovoltaicas.

“Pelo desenvolvimento de novos 
materiais para aplicações envolvendo 
altas temperaturas, será possível trabalhar 
com maiores níveis de temperatura e de 

pressão, o que maximiza a eficiência e, 
consequentemente, diminui as emissões de 
dióxido de carbono”, explica Wijk. “ao 
desenvolver novos materiais para altas 
temperaturas, estamos agindo de forma 
positiva para o meio ambiente.”

 
os interesses em pesquisa da sandvik 

Materials Technology abrangem uma 
vasta gama de aplicações, que vão do 
desenvolvimento de células de combustível 
de óxido sólido para carros até a busca 
por meios para eliminar o uso do chumbo 
na produção de peças para relógios de 
pulso. o trabalho no campo dos materiais 
para altas temperaturas abrange desde 
altos-fornos industriais aos arames que 
compõem as resistências das secadoras de 
roupa.

“o segredo é estar sempre à frente dos 
concorrentes”, conclui Wijk.

na india sivaprasad Palla é o diretor do 
centro de pesquisas da sandvik Materials 
Technology, em Pune. a pujante economia 
indiana está crescendo a um ritmo só su-
perado, entre as grandes economias, pela 
China, e as instalações de Pune fazem com 
que a sandvik esteja perto desse mercado 
cada vez mais importante.

o centro trabalha com modelamento 
computacional, uma técnica muito útil 
na otimização de processos de fabricação 
que substitui os tradicionais métodos de 
tentativa e erro, caros e demorados.

“É uma ferramenta que pode ser usada 
no desenvolvimento de processos e produ-
tos para reduzir custos e tempos de pro- >>

 peSquiSa e deSenvOlviMentO

atender as necessidades dos clientes é essen-
cial para o sucesso de uma empresa. Os inves-
timentos substanciais da Sandvik em pesquisa 
e desenvolvimento (p&d) visam à criação de 
produtos e processos capazes de antecipar as 
demandas sempre em evolução do mercado.
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Magnus Boström, gerente de metalurgia 
física da Sandvik Materials technology, usa 
um tipo de microscópio eletrônico que 
permite visualizar amostras através do 
escaneamento de um feixe de elétrons de 
alta energia na área de varredura. 
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cessamento”, explica. o centro de Pune 
utiliza esses modelos para simular técnicas 
de metalurgia, como extrusão e laminação. 

através da fluidodinâmica computacio-
nal, estudam-se os processos envolvidos 
na fabricação do aço, como o fluxo de 
metais líquidos, a transferência de calor, a 
fundição contínua e o resfriamento.

“Trabalhamos juntos com as áreas 
de negócio, pois o modelamento requer 
validação”, conta. “o maior desafio é o 
desenvolvimento contínuo das competên-
cias necessárias, já que cada novo projeto 
demanda uma nova orientação”.

na sandvik Machining solutions, as 
atividades de P&d levaram a um aumento 
na eficiência de turbinas eólicas gerado-
ras de eletricidade. “o fresamento de 
engrenagens é um campo em crescimento, 
e que está relacionado às turbinas eólicas”, 
diz Ulf rolander, ex-vice-presidente de 
P&d da sandvik Tooling e atual diretor 
de tecnologia da sandvik venture. “no 
alto de uma turbina eólica, o propulsor se 
move bem devagar, e é preciso transformar 
isso em algo razoavelmente veloz para 
gerar eletricidade.” as peças gigantescas 
que cumprem essa função requerem uma 
usinagem extremamente precisa.

tantO eM relaçãO ÀS peçaS de turbi-
nas eólicas quanto para qualquer outro 
produto, rolander afirma que o ponto de 
partida é sempre o mesmo: “Que valor 
agregamos aos nossos clientes?” a respos-

ta está na melhoria da produtividade e do 
desempenho das ferramentas, além do au-
mento de conhecimento de como usá-las. 
“Tipicamente, as ferramentas respondem 
por 3% a 4% do custo de produção dos 
clientes, mas sua influência é enorme”, en-
fatiza. “Ferramentas avançadas permitem 
que você produza mais com a mesma má-
quina. isso significa não apenas economia 
financeira e de mão de obra, mas também 
preservação do meio ambiente.”

Questões ambientais são fundamentais 
para o setor aeronáutico, onde a procura 
por materiais leves visa à construção de 
aviões que consumam menos combustível. 
esses materiais podem ser compósitos que 
requerem novas abordagens em termos de 
usinagem, bem como plásticos reforçados 
com fibras de carbono, além do titânio. 
“essa é uma das grandes iniciativas em 
rápida expansão”, conclui rolander.

Åke roos, ex-vice-presidente de 
pesquisa, desenvolvimento e qualidade 
da sandvik Mining and Construction, 
supervisionou centros de pesquisas na 
suécia, Finlândia, alemanha, áustria, 
eUa, austrália, Índia e China. “nosso 
principal foco é a redução da complexi-
dade operacional”, afirma. o caminho 
envolve ênfase em inovação, aumento do 
nível de competência técnica e diminuição 
do tempo até a comercialização.

em 2010, um novo centro foi inaugu-
rado em Jiading, China. roos lista os três 
pilares da atividade: “Como desenvolve-

mos o produto, a pesquisa necessária para 
promover o desenvolvimento e a procura 
de um modo de trabalho eficiente.”

para aS atividadeS de p&d vinculadas às 
áreas de negócio, a chave para o sucesso 
é a capacidade de conjugar competência 
técnica aplicada e conhecimento científico 
avançado em áreas específicas.

as atividades de P&d contribuíram 
para o lançamento recente da nova perfu-
ratriz dTH. “Trata-se de uma abordagem 
abrangente em relação ao desenvolvimen-
to do produto”, afirma roos. a perfu-
ratriz maximiza a produção, ao mesmo 
tempo em que apresenta baixo consumo 
e reduzidos custos operacionais. além 
disso, também promove a melhoria das 
condições de trabalho, pois foi projetada 
com o conforto e a segurança do operador 
em mente. “segurança é nossa prioridade 
número um”, enfatiza. 

o mais importante, completa, é ter as 
pessoas certas por perto. “P&d requer 
pessoas com grandes competências. É o se-
gredo para fazer funcionar uma estrutura 
dessas, e é o nosso ponto forte.”

“Ferramentas mais avançadas 
permitem que você produza 
mais com a mesma máquina. Isso 
significa não apenas economia 
financeira e de mão de obra, mas 
também preservação do meio 
ambiente.”

 peSquiSa e deSenvOlviMentO

p&d em números:
•  A Sandvik investe anualmente 330 

milhões de euros em P&D
• O Grupo dispõe de 5.000 patentes ativas.
•  A Sandvik conta com mais de 2.400 

colaboradores no setor de P&D.
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Ações da Sandvik – um 
investimento fabuloso 
Se seu tataravô tivesse investido 5.000 coroas suecas em um dos 
primeiros lotes de ações vendidos após a reconstrução da Sandvik, 
em 1868, ele teria hoje 241 milhões de coroas suecas.

MuitOS aciOniStaS e colaboradores 
construíram – e facilitaram – a jornada de 
150 anos da sandvik. empresas como a 
sandvik também possuem, pelo menos em 
tese, uma chance de sobreviver indepen-
dentemente dos que passam por ela, sejam 
colaboradores ou acionistas. o segredo 
foi uma invenção do século XiX, que 
ainda hoje faz de Wall street uma das 
ruas mais famosas do mundo: o concei-
to de sociedade anônima, sem o qual a 

sandvik hoje talvez não mais existisse.
a jornada da sandvik não é apenas 

longa: tem sido também lucrativa. exami-
nando registros históricos, vê-se que uma 
família que tivesse comprado 5.000 coroas 
suecas em ações de um dos primeiros lotes 
emitidos após a reconstrução de 1868, se-
ria capaz de revendê-las em 2010 por 241 
milhões de coroas suecas – o equivalente a 
36 milhões de dólares. esse montante sobe 
ainda mais se incluirmos no cálculo os 

dividendos pagos pelas ações ao longo de 
todo esse tempo.

Com um crescimento real anual na 
faixa de 4%, mais dividendos regulares su-
periores a 3%, as ações da sandvik são um 
excelente investimento, mesmo levando 
em conta a inflação. a sandvik é uma das 
empresas responsáveis pelo reconhecimen-
to da Bolsa de valores de estocolmo como 
o mercado de ações mais valorizado do 
mundo na década de 1990.
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Presença global. A Sandvik é um grupo industrial com 
atuação global que oferece ao mercado produtos 
avançados, ocupando posição de liderança em áreas 
selecionadas. 

O mapa mostra a presença da Sandvik no mundo em outubro de 2011.


