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O ano de 2011 foi especial 
e  os resultados merecem ser ce-
lebrados. Muitos foram os projetos 
realizados e inúmeras foram as me-
tas atingidas. Entre os diversos fatos 
ocorridos, começo destacando um 
em especial: o lançamento do livro 
“Ideias e Caminhos – a trajetória dos 
fundadores do Grupo Orguel” (pági-
na 3). A obra, que integra a coleção 
Grandes Empreendedores Brasileiros 
da Fundação Dom Cabral, retrata de 

forma brilhante a história do Grupo. É com orgulho que con-
vido a todos a conhecerem um pouco mais sobre a 
nossa trajetória por meio do livro. 

Para 2012, as perspectivas são 
excelentes e os objetivos ainda mais 
desafiadores. As obras de infraestru-
tura estão a todo vapor e os setores de 
construção industrial, comercial e residencial 
apresentam sinais de forte aquecimento, o 
que nos dá ânimo para continuar investindo 
e crescendo, com novas filiais e produtos. Entre as novidades 

para este ano, temos o início da fabricação do QuikDeck 
(páginas 4 e 5), produto inovador que atenderá de manei-
ra rápida e segura às demandas de acesso em manuten-
ção e montagens industriais, assim como os trabalhos em 
plataformas de petróleo offshore. Estamos realizando os 
primeiros projetos com esse equipamento inovador e os 
resultados têm sido excepcionais.

E por falar em resultados excepcionais, outro importante 
projeto é a segunda edição do nosso Programa de Trainees. 
Com 2.800 inscrições para o preenchimento de 14 vagas, te-
mos a certeza de que estamos trazendo excepcionais profis-

sionais. Temos previstas também a abertu-
ra de novas filiais pelo Brasil e a inclusão 
de novos equipamentos no nosso mix de 
produtos, tudo isso visando o atendimento 
completo e eficiente aos nossos clientes. 

É com este cenário de otimismo que ini-
ciamos 2012.

Uma boa leitura!

Já está disponível no portal do Grupo Orguel o Relatório de Sustentabilidade do 
biênio 2009-2010. Além de uma apresentação corporativa completa, a publicação 
reúne as iniciativas do Grupo Orguel em favor da sustentabilidade dos negócios no 
que diz respeito à sua relação com a sociedade e com o meio ambiente. O objetivo 
principal é fornecer informações para todos aqueles que, de alguma maneira, 
estão sob influência das atividades do Grupo, buscando estreitar a relação e 
melhorar o diálogo com todos esses públicos.  

O Grupo Orguel espera, por meio do Relatório, informar a sociedade sobre 
suas atividades e, também, contribuir para a disseminação dos princípios de 
ética e cidadania que balizam as iniciativas de suas empresas. Para conhecer 
a publicação na íntegra, acesse: www.grupoorguel.com.br.

Perspectivas excelentes e objetivos desafiadores

Compromisso com a sustentabilidade 

“Estamos realizando os 
primeiros projetos com esse 

equipamento inovador, o 
QuikDeck, e os resultados 
têm sido excepcionais”

Sérgio Fagundes Guerra Lages
Presidente do Grupo Orguel

Editorial

Aprimoramento
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O Grupo Orguel escreverá em 2013 mais um impor-
tante capítulo em sua história: fundado em 1963, o 
Grupo completará 50 anos de existência. Faltando pou-
co mais de um ano para a data histórica, o caminho 
trilhado pelos irmãos Fábio Guerra Lages e Francisco 
de Assis Guerra Lages deu origem ao recém-lançado 
livro “Ideias e Caminhos: a trajetória dos fundadores 
do Grupo Orguel”.  

Escrito por Haroldo Vinagre Brasil e Sônia Diegues, 
com a colaboração de Andrea Fagundes Guerra Lages 
e Ana Maria Lages Rocha, o livro é o segundo da 
Coleção Grandes Empreendedo-
res Brasileiros. O projeto da 
Fundação Dom Cabral tem 
como foco contar a história 
de empreendedores que mar-
caram época no Brasil. Ao 
todo, a coleção terá 14 livros 
e, em sua primeira edição, já 
havia contado a trajetória de 
Eggon João da Silva, funda-
dor da WEG.  

Dividido em cinco capítulos, 
o livro traz a história de Fábio e 
Francisco desde a infância em 
Conceição do Mato Dentro, no 

interior de Minas Ge-
rais, até o sucesso à 
frente de um Grupo 
referência nacional nos 
segmentos de constru-
ção e locação de equipa-
mentos. Repleta de fotos 
e anexos, a publicação 
mescla a história pessoal 

da du-
pla com 
a trajetó-
ria do Grupo Orguel e de cada uma de 
suas dez empresas.  

A boa combinação entre os valo-
res familiares e a gestão de negócios, 
inclusive, é defendida por Haroldo e 
Sônia como um dos pontos mais mar-
cantes do caminho percorrido por Fá-
bio e Francisco. Na opinião dos auto-
res, as lições dos irmãos servem de 
inspiração para que jovens empreende-
dores se arrisquem a criar riquezas, 
apoiando-se em valores como a coope-
ração no âmbito dos negócios, que ga-
rantiram o sucesso do Grupo Orguel.

Fundação Dom Cabral lança livro sobre 
a trajetória dos fundadores do Grupo Orguel 

História

“Os irmãos souberam 

emprestar um ao outro as 

suas competências distintivas. 

Dividiram a gestão para somar 

resultados e estabeleceram 

uma dinâmica entre os valores 

familiares e a condução dos 

negócios” (Haroldo Vinagre 

Brasil e Sônia Diegues) 

Sérgio Guerra, presidente do Grupo Orguel, entre os fundadores do Grupo
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Pioneirismo

Grupo Orguel traz equipamento inédito para o mercado brasileiro

Uma das atividades mais complexas do setor de offshore, que tanto se desenvolve no país, é a manutenção em locais 
de difícil acesso, como pontes, viadutos, unidades industriais e plataformas de petróleo. Visando atender a essa demanda, 
o Grupo Orguel trouxe para o mercado brasileiro, por meio da Mecan, o Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck, equipamen-
to desenvolvido nos Estados Unidos que é novidade na América Latina para o offshore e outros segmentos. A Mecan, por 
intermédio de um acordo de transferência de tecnologia com a empresa americana Safway, é a única empresa brasileira 
autorizada a fabricar e comercializar o equipamento no Brasil. 

O QuikDeck é uma plataforma modular suspensa, que 
pode ser facilmente instalada para criar uma área de tra-
balho de alta capacidade, de diversas formas ou tamanhos, 
a partir de alguns componentes simples e leves. Um dos 
seus diferenciais é que ele pode ser montado em solo e iça-
do já na posição de trabalho. Esse sistema é especialmente 
utilizado em manutenções e montagens industriais em altu-
ra. “É um equipamento que minimiza os riscos na obra, possui 
versatilidade de uso e é de rápida montagem, o que represen-
ta uma grande economia”, destaca Marcelo Nascimento, Pro-
jetista da Mecan. 

Para trazer o QuickDeck, o Grupo Orguel realizou um plano 
de aportes que totaliza US$ 20 milhões. O equipamento repre-
senta o ponto de partida para uma série de investimentos do 
Grupo em produtos relacionados à cadeia de petróleo e gás. A 

QuikDeck

Por meio de acordo com a Safway, Mecan é a única empresa autorizada a
fabricar e comercializar o QuikDeck no Brasil 

QuikDeck
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expectativa é de que, em cinco anos, o setor evolua de 
8% para 25% no faturamento do Grupo. O acordo 
com a Safway prevê ainda a capacitação dos funcio-
nários da Mecan por especialistas da parceira norte-
-americana. O Grupo Orguel pretende também ex-
portar parte da produção do andaime suspenso da 
Mecan para mercados estrangeiros via parceria 
com a Safway. 

Mix ampliado

Com o objetivo de ampliar as opções de pro-
dutos oferecidos, o Grupo firmou, por meio da 
Orguel, uma parceria com a Toyama do Brasil, 
empresa destaque no segmento de motores, 
geradores e motobombas. Os clientes da Or-
guel têm agora à disposição grupos gerado-
res, motores, motobombas, hidrolavadoras, 
torres de iluminação, motossoldadores e 
os demais produtos Toyama disponíveis 
em catálogo. “É uma parceria importante, 
com uma grande marca, para o aumento 
do nosso portfólio de produtos. São op-
ções de qualidade que o nosso cliente agora ganha”, afirma Marcelo Diogo, Coordenador de Compras da Orguel. 

Já a Locguel passou a disponibilizar, em 2011, a Fôrma New Jersey, equipamento para concretagem de barrei-
ras (simples e duplas) em estradas e rodovias. A fôrma foi desenhada pela própria equipe técnica da Locguel, de 
acordo com o padrão exigido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), e é produzi-

da na fábrica da divisão de fôrmas e escoramentos da empresa, 
localizada em Vespasiano (MG). Por ser totalmente metálica, a 
Fôrma New Jersey oferece ótimo acabamento e possibilita uma 
grande quantidade de reaproveitamentos, alem de garantir forte 
resistência ao empuxo do concreto.  

A Mecan, por sua vez, deu mais uma mostra da sinergia existente 
entre as empresas do Grupo Orguel e adquiriu da Locguel oito mil 
metros quadrados de Fôrma Ideal. Utilizada em edificações, essas 
fôrmas metálicas têm estrutura de aço e são forradas, ou seja, a 
superfície de contato com o concreto é feita com compensado plasti-
ficado. Leve e de fácil manuseio, o equipamento garante mais agilida-
de e rentabilidade às 
obras. A Fôrma Ideal 
é utilizada em pila-
res de concreto, vi-
gas, cortinas (paredes) 
de concreto, galerias, 
muros de arrimo, reser-
vatórios, fundações e em 
outros tipos de obra. Atu-
almente disponível para 
os clientes de São Paulo e 
região, o equipamento em 
breve passará a ser oferecido 
em outros estados.

Fôrma Ideal

Gerador Toyama

Fôrma New Jersey
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Mundialmente conhecido por sua paixão pelo futebol, 
o Brasil já iniciou a contagem regressiva para o início da 
Copa de 2014. Enquanto a bola não rola, o Grupo Orguel 
entra em campo para atuar nas obras de vários estádios e 
empreendimentos diretamente ligados ao principal evento 
esportivo do mundo. 

Um exemplo é a presença das empresas do Grupo nas 
obras de uma das principais sedes da Copa: o Estádio Go-
vernador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizon-
te. A Orguel, a Locguel, a Locbras e a Orguel Plataformas 
participam dos trabalhos, disponibilizando equipamen-
tos e realizando trabalhos in loco. A Orguel, desde julho 
de 2011, disponibiliza compressores e martelos pneu-
máticos; a Locguel, desde outubro, oferece elevadores 
de cremalheira, além de balancins elétricos e manuais; a 
Locbras, por sua vez, atuou em duas etapas: a primeira, 
iniciada em 2010, com a locação de rompedores para 
a recuperação da estrutura externa do estádio; a se-
gunda, no primeiro semestre de 2011, com a execução 
de serviços de furos para as instalações dos sistemas 
de amortecedores das arquibancadas. A mais recente 
novidade foi o início da atuação da Orguel Platafor-
mas nos trabalhos. A empresa disponibiliza, desde 

janeiro, plataformas Z45/25RT, respon-
sáveis pelas montagens de pré-moldados 
no estacionamento. A expectativa é de que 
as obras de adequação final do Mineirão aos 
padrões exigidos pela Fifa sejam concluídas 
em dezembro de 2012, garantindo mais se-
gurança, visibilidade e conforto ao torcedor.

Outra importante sede da Copa que 
conta com os trabalhos do Grupo Orguel 
é o Estádio Nacional de Brasília. Desde o 
início das obras, a Locbras oferece com-
pactadores, martelos pneumáticos, per-
furadores, serra para madeira, furadeira 
e alisadora de concreto. Ao final dos 
trabalhos, previsto para o primeiro se-
mestre de 2013, o local terá capacidade 
para mais de 70 mil pessoas. “A missão 
do Grupo Orguel é sempre atender o 
cliente da melhor forma possível. E, 
para nós, essa atuação tem um sabor 
especial: afinal, é um grande orgulho 
atuar em obras diretamente ligadas 
à Copa do Mundo”, destaca Rose-

Preparativos para 2014

O boom do esporte

Estádio Independência (MG)

Empresas do Grupo Orguel participam de obras com foco na Copa do Mundo

Estádio Mineirão (MG)
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meire Mota, Gerente da Locbras. Além de serem 
palcos da Copa de 2014, os dois estádios serão 
sedes da Copa das Confederações de 2013. 

Atendimento diversificado

Outro estádio em Belo Horizonte que possui tra-
balhos e equipamentos do Grupo Orguel é o Raimun-
do Sampaio, mais conhecido como Independência. 
Inaugurado em 1950 para sediar a primeira Copa 
do Mundo realizada no Brasil, o estádio passa por 
reformas para receber, em 2012, os jogos dos clu-
bes de Belo Horizonte, enquanto o Mineirão estiver 
em obras. Para a execução dos trabalhos, a Orguel 
disponibiliza betoneiras, conjuntos vibradores, ser-
ras de bancada para corte de refratários e torres de 
iluminação. Já a Locguel, desde setembro, fornece 
cerca de 1,2 mil metros quadrados de fôrmas tipo 
Leve. Toda a fundação (blocos e cintas), conten-
ções, alguns pilares e o suporte para o alambrado 
foram executados com fôrmas Locguel. Os traba-
lhos no estádio estão previstos para serem concluídos no primeiro semestre de 2012.

Jonas Lincoln, Gerente da Locguel, enfatiza que, além das obras em estádios de futebol, a empresa, bem como as 
demais integrantes do Grupo Orguel, participa de várias outras obras com foco na Copa do Mundo. “Estamos começan-
do a atuar na ampliação do Aeroporto de Confins, na Grande Beagá. Participamos também de várias etapas da obra da 
Linha Verde, do Boulevard Arrudas, bem como de alguns hotéis que estão sendo construídos com o objetivo de atender 
a demanda oriunda da Copa”, afirma. Outra obra que tem a participação do Grupo Orguel é a ampliação do Porto do 
Recife. A Orguel Plataformas disponibiliza desde dezembro as Plataformas Z45/25DC e Z45/25RT. Com a reforma, o 
terminal será transformado em um espaço climatizado para os turistas que chegarem pelo mar para a Copa de 2014.

Estádio Mineirão (MG)

Perspectiva do Estádio Mineirão (MG) após o término das obras
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As empresas do Grupo Orguel estão cada vez mais presentes nas 
grandes obras que, impulsionadas pelo bom momento econômico do 
país, vêm sendo realizadas Brasil afora. A Locguel Fôrmas, por exem-
plo, disponibiliza fôrmas metálicas do tipo Leve e do tipo Ideal para a 
execução de todas as estruturas de concreto no projeto de ampliação 
da unidade da ArcelorMittal em João Monlevade (MG). A empresa ofe-
receu também treinamento aos funcionários para auxiliar na utiliza-
ção dos equipamentos, com o intuito de evitar perdas e aumentar a 
produtividade. A previsão é de que os trabalhos se encerrem em maio 
de 2013. Outra obra de destaque no interior mineiro é a ampliação 
da fábrica da Cimento Liz, em Vespasiano. As Fôrmas Metálicas da 
Locguel têm sido utilizadas na construção das novas instalações da 
cimenteira. Atualmente, a obra também conta com cerca de 40 mil 
metros de Tubo Equipado nos trabalhos. 

Em Vitória (ES), a construção da nova sede administrativa da Pe-
trobras está em sua fase final. Contratada em 2009 pelo Consórcio 
OCCH (Odebrecht/Camargo Corrêa/Hochtief), que é o responsável 
pela obra, a Locbras vem disponibilizando inúmeros equipamentos 
para os trabalhos, incluindo rompedores e compactadores, além 
de atuar nos serviços de furação de concreto. Prevista para termi-
nar nos próximos meses, a obra tem por destaque a utilização de 
equipamentos e sistemas voltados para a ecoeficiência do projeto.  

A Orguel, por sua vez, segue atuando nas obras de transpo-
sição do Rio São Francisco. Desde 2009, a empresa disponibiliza 
geradores de 100 e 500 kva para os trabalhos, que estão sob a 

responsabilidade do Consórcio Construcap/
Ferreira Guedes/Toniollo Busnello. A obra 
tem por objetivo principal minimizar a seca 
no sertão nordestino. Atualmente, os tra-
balhos se concentram na construção de 
três túneis para escoamento das águas. Ao 
todo, serão 22 quilômetros de túnel na ci-
dade de Cajazeira, sertão da Paraíba.  

Foram finalizados também os trabalhos 
de recuperação do Panteão da Pátria e da 
Liberdade Tancredo Neves, localizado na 
Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF). A 
Locguel forneceu mais de dois mil metros 
quadrados de Andaime Fachadeiro, ele-
vador de obras e ferramentas elétricas. O 
Panteão da Pátria foi projetado pelo arqui-
teto Oscar Niemeyer em 1985 e tombado 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional em 2007. 

Grupo Orguel aumenta capilaridade e diversifica atuação

xxxxxxx

Presença

Panteão da Pátria (DF) com andaimes da Locguel

Fôrmas da Locguel na ArcelorMittal (MG)

Empresas do Grupo participam de obras por todo o Brasil
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A Orguel, a Mecan e a Locguel se uniram por uma importante causa: a revitalização do Conjunto do Instituto de 
Aposentadorias e Pensões dos Industriários, o popular IAPI, localizado em Belo Horizonte. Além de atuar nos trabalhos, 
o Grupo Orguel disponibiliza equipamentos como forma de custear parte da obra. O conjunto residencial, tombado pelo 
patrimônio histórico desde 2008, terá seus nove prédios e sua área de lazer pintados e revitalizados. Ao final dos traba-
lhos, previsto para 2012, mais de 900 lares serão beneficiados com a obra, o que irá contribuir para a melhoria do visual, 
proporcionando mais qualidade de vida aos moradores do local. Inaugurado na década de 1940, o conjunto é um dos 
símbolos arquitetônicos de Belo Horizonte. 

Sinergia em prol da cidadania 

A Orguel Plataformas e a Multiclean vêm dando a sua contribuição 
para a melhoria da mobilidade urbana em Belo Horizonte, com foco prin-
cipal na Copa do Mundo de 2014. As empresas começaram a atuar em 
setembro na terceira etapa das obras no entorno do Boulevard Arrudas, 
na região central da capital mineira.

A obra visa à revitalização urbana do local, com um completo trata-
mento paisagístico e implantação de ciclovia, além da criação de cor-
redores exclusivos para os veículos do tipo Bus Rapid Transit (BRT), ou 
ônibus de trânsito rápido. A Orguel Plataformas disponibiliza plataformas 
de elevação nos modelos Z-45/25 RT (15 metros) e Z-80/60 (26 metros) 
para os trabalhos. Já a Multiclean oferece Hidrojateadoras de alta pressão. 
Sob responsabilidade do Consórcio Boulevard (Mendes Junior Trading e 
Engenharia/Via Engenharia), a obra tem duração prevista de um ano. 

Multiclean e Orguel Plataformas juntas

Por meio do projeto Engenharia na Prática, o Grupo Orguel promoveu em 2011 mais de 60 palestras nas universidades mi-
neiras. O objetivo principal foi compartilhar com os estudantes o conhecimento técnico e a expertise conquistados pelo Grupo ao 
longo dos seus quase 50 anos de história. Representadas por profissionais de vasta experiência no mercado, a Orguel, a Mecan, a 

Locguel, a Locbras, a Orguel Plataformas e a Mecanflex 
mostraram um pouco da sua atuação em palestras 
no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 

(Cefet-MG), no Centro Universitário Newton Paiva, na 
Fundação Mineira de Educação e Cultura (Fumec) e na 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O projeto 

contou ainda com a visita técnica de alunos e professores 
da Newton Paiva à matriz da Mecan, em Vespasiano.

Novos trainees

Neste mês de março o Grupo Orguel conhecerá os seus 
novos trainees. Ao todo, 2.800 candidatos se inscreveram 

para o preenchimento de 14 vagas, o que representa a ex-
pressiva marca de 200 candidatos por vaga. Durante nove 
meses, os trainees selecionados passarão por um treinamento 

intensivo, que incluirá job rotation e um completo programa 
de formação gerencial.

Conhecimento para os profissionais do futuro

Projeto Engenharia na Prática

Boulevard Arrudas (MG)
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O vetor norte da Região Metropolitana de Belo Horizon-
te tem se valorizado muito nos últimos anos, principalmen-
te após a inauguração da Cidade Administrativa, nova sede 
do Governo de Minas Gerais. O Grupo Orguel foi pioneiro 
na percepção do potencial de desenvolvimento desse vetor, 
e fez, durante a sua trajetória, aquisições de terrenos na 
região por meio da Construir, que tem foco no setor de in-
corporações imobiliárias. Agora, a empresa inicia os traba-
lhos de novos empreendimentos na localidade.

Na cidade de Pedro Leopoldo, por exemplo, vêm sendo 
realizados os trabalhos nos loteamentos Portal das Acácias 
e Central Park. O primeiro são lotes de 360 metros quadra-
dos, localizados a aproximadamente dez minutos do Aero-
porto Internacional de Confins e a 20 minutos da Cidade 

Administrativa. O segundo, com lotes de 450 metros quadrados, também per-
to do Aeroporto de Confins e da sede do Governo, possui parque com lago 
central, ciclovia, pista para caminhada, lazer infantil e uma grande área ver-
de integrada.

Outra novidade da empresa é o Residencial José Miguel Salomão, em Lagoa 
Santa. O empreendimento possui apartamentos de dois, três e quatro quartos, 
ampla área de lazer com cozinha gourmet, espaço grill, espaço fitness, espaço 
kids, espaço mulher, lan house, piscina, sauna e salão de festas. “Esses três 
empreendimentos são apenas alguns dos projetos que temos para as proximi-
dades da Cidade Administrativa e do Aeroporto. Há outros projetos para as 
cidades de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo além de Sete Lagoas, Jaboticatubas, 
Vespasiano e Conceição do Mato Dentro. Apostamos muito no potencial da 
região”, aponta Leonardo Guerra, Diretor da Construir Empreendimentos.

Novos empreendimentos no vetor norte de Belo Horizonte

Empreendimento

Residencial José Miguel Salomão (MG)

Central Park (MG)

Durante todo o ano de 2011, a Orguel Plataformas esteve presente em diversas obras, especial-
mente nas regiões Sudeste e Nordeste. Entre os trabalhos, destaque para a participação da empre-
sa na montagem das estruturas da quarta edição do Rock in Rio. O evento, realizado no Parque 
Olímpico Cidade do Rock, entre os dias 23 de setembro e 2 de outubro, reuniu cerca de 100 mil 
pessoas por dia na capital fluminense. A Orguel Plataformas esteve presente nas montagens das 

estruturas com as plataformas Z-45 e Z-80, cujas al-
turas atingem 15,9 e 26 metros respectivamente. “O 
pronto atendimento às necessidades de assistência 
técnica e manutenção dos equipamentos é uma 
marca nossa. Sabemos que os prazos das obras são 
curtos. Precisamos atender com máxima agilidade e excelência”, observa Cláudio Rosa, 
Gerente da filial Rio de Janeiro. No Nordeste brasileiro, um dos grandes destaques do 
notório crescimento da região é a construção do Shopping RioMar, em Recife. A Orguel 
Plataformas viabiliza, desde outubro, duas plataformas GS-2032 e uma GS-2646 para os 
trabalhos, previstos para serem finalizados no final de 2012. Localizado em região privi-
legiada, entre o rio Jordão e o mar, o shopping abrigará 476 lojas, 11 restaurantes, 14 
cinemas e um teatro. Depois de pronto, o Shopping RioMar vai se transformar no maior 
centro de compras do Nordeste do país.

Plataformas nas regiões Sudeste e Nordeste Rock in Rio (RJ)

Shopping RioMar (PE)
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Armazém da Vale, 
em Araguari (MG)

Rock in Rio (RJ)

Certa vez, nos idos de 1500, o filósofo inglês Francis Bacon defendeu de forma simples e enfática: “A força unida é mais 
forte”. Apesar de todas as mudanças vividas pelo mundo, o pensamento continua atual e válido como nunca - especialmente 
na forma de atuação do Grupo Orguel. Um dos exemplos são os trabalhos na construção Shopping Estação BH. Iniciada no 
primeiro semestre de 2011, a obra será concluída em 2012 e conta com a colaboração de sete empresas do Grupo: Orguel, 
Mecan, Locguel, Locbras, Orguel Plataformas, Mecanflex e Locguel Fôrmas que se beneficiam da sinergia propiciada pela si-
multaneidade da atuação e transformam essa sinergia em benefícios para o cliente.   

A Locguel foi a primeira empresa do Grupo a participar da obra. Tão logo surgiu a demanda por fôrmas e geradores, ela indicou 
os produtos da Locguel Fôrmas e da Orguel, respectivamente. Na medida em que os trabalhos avançaram, novas necessidades 
surgiram, e os equipamentos da Orguel Plataformas e da Mecanflex também foram indicados. Por fim, depois de constatada a 
qualidade do serviço prestado, o cliente contratou ainda a Mecan e a Locbras para a obra. “Temos criado um elo extraordinário 
entre as empresas do Grupo. Acredito que em nenhuma outra obra em Minas e talvez no Brasil exista uma sinergia tão perfeita”, 
enaltece Jonas Lincoln, Gerente da Locguel. “O mix de produtos do Grupo Orguel é muito amplo e abrange praticamente toda a 
demanda de uma obra. Como conhecemos as soluções que as demais empresas do Grupo oferecem, fazemos a indicação para os 
clientes, sabendo que atenderemos com a devida excelência”, completa.  

Sinergia por um atendimento diferenciado

Parceria

Shopping Estação BH (MG)

Mecanflex a todo vapor
A Mecanflex vem sendo presença constante em grandes obras no cenário nacional. 

Em Araguari (MG), por exemplo, a empresa disponibiliza escada de acesso para a Cons-
trutora Zórtea, responsável pelas obras de construção de dois armazéns da Vale. Os arma-
zéns terão capacidade de abrigar 164 mil toneladas de carga, entre grãos e fertilizantes. 

Já no Rio de Janeiro, a Mecanflex participa da construção do Superporto do 
Açu. Maior empreendimento porto-indústria da América Latina, o superporto mo-
vimentará cerca de 350 milhões de toneladas por ano, entre exportações e impor-
tações, tornando-se um dos três maiores complexos portuários do mundo.  A Me-
canflex fornece andaimes multidirecionais, utilizados nos trabalhos de acabamento 
de superfície de alvenaria e pintura das subestações elétricas. 11



Com o objetivo principal de oferecer aos clientes um acesso mais rápido e 
prático aos seus produtos e serviços, o Grupo Orguel vem expandindo a sua 
presença pelo país por meio de várias novas filiais. Uma das novidades é a inau-
guração de uma filial compartilhada entre a Orguel, a Locguel e a Orguel Plata-
formas na cidade de Campinas (SP). A nova filial, inaugurada recentemente, lo-
caliza-se em região privilegiada da cidade. A área de cinco mil metros quadrados 
localiza-se em frente ao Campinas Shopping e próximo à rodovia Anhanguera, 
tornando fáceis o acesso e a entrega dos equipamentos.  

Quem também tem novidade é a Locbras. Presente em praticamente todas as 
principais capitais brasileiras, a empresa inaugurou em julho de 2011 uma filial 
em Fortaleza (CE). Esta é a segunda unidade da Locbras na Região Nordeste - há 
três anos a empresa já conta com uma filial em Recife. A escolha pela capital 
cearense levou em conta a importância econômica e as crescentes demandas 
que vêm surgindo na cidade. 

Outras novidades estão previstas para breve, como a inauguração de uma 
filial da Locguel na rodovia Raposo Tavares, na cidade de São Paulo.  

Novas filiais

O Grupo Orguel apresentou, em 2011, o seu novo 
portal na internet. Com navegação fácil e intuitiva, o 
site permite ao cliente, entre outras coisas, localizar as 
filiais e representantes mais próximos da sua região de 
atuação, além de conhecer todo o catálogo de produ-
tos disponibilizados pelas empresas do Grupo.

E essa não foi a única novidade do Grupo Orguel no 
ambiente web. Recentemente, cinco empresas publicaram 
também a nova versão dos seus sites: em fe-

vereiro, foram lançados os sites da Construir e da Locguel. 
Ao longo de 2011, já haviam sido lançados o site da Loc-
bras, da Bramex e da Mecan. “Gradativamente, nos próxi-
mos meses, esperamos publicar ainda os novos sites das 
demais empresas do Grupo, garantindo a todos os nossos 
clientes informações mais rápidas e completas”, afirma 
Carlos Silva, Coordenador Web do Grupo Orguel.  

Além do quesito informação, os novos sites trazem 
outros diferenciais importantes: o con-
ceito de arquitetura da informação e o 
design de todos obedecem um padrão 
corporativo, fazendo com que o 
cliente se familiarize de forma rápi-
da com os novos endereços eletrô-
nicos. A diferença básica é que 
cada site trabalha a sua identida-
de visual e conteúdo. 

Ainda no universo web, o 
Grupo Orguel consolidou a sua 
presença nas redes sociais, e 
agora está no Twitter, Face-
book, Orkut, Flickr, YouTube, 
LinkedIn e no Google Maps. 

Novos sites do Grupo Orguel 

Novo endereço da Locbras

em Curitiba (PR): 

Rua Desembargador Westphalen, 

nº 2769, bairro Rebouças - CEP. 

80220-030.

Curitiba - PR / Telefone:

(41) 3332-7555

Capilaridade

Novo endereço da Locguel 

em Anápolis (GO): 

Avenida Brasil Sul, nº 3897, 

bairro Setor Sul - Jamil Miguel 

- CEP. 75120-120 

Anápolis - GO / Telefone:

(62) 3321-2829
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Diálogo

Compartilhar conhecimentos, estabelecer um contato mais 
próximo com o público especializado e conhecer as últimas novi-
dades do mercado. A presença em feiras e eventos do setor de 
construção sempre foi fundamental para as empresas do Grupo 
Orguel na busca pela satisfação dos seus clientes. E no segundo 
semestre de 2011 a presença em eventos do tipo foi maciça. 

Nos dias 25 e 26 de novembro, a Mecan e a Bramex participa-
ram da 5ª edição da Feira de Equipamentos para Empresas Locado-
ras (Feloc 2011). O evento, realizado no Expo Center Norte, em São 
Paulo, teve por objetivo reunir as principais empresas locadoras 
de máquinas do Brasil, possibilitando o estreitamento do relacio-
namento com os clientes. Em outubro, a Mecan participou ainda 
de uma feira internacional: a Projekta - Constrói Angola 2011. O 
evento, realizado entre os dias 27 e 30, reuniu fabricantes, im-
portadores, distribuidores e atacadistas dos setores de constru-
ção civil, telecomunicações, informática, segurança e serviços 
de apoio diversos. 

Nos meses de setembro e outubro, a 
Mecan fortaleceu e expandiu a sua atuação no 
Nordeste do país com a participação em duas 
feiras: a II Locshow Recife, nos dias 30 de setem-
bro e 1º de outubro, e a Expoconstruir, realizada 
entre os dias 21 e 24 de setembro em Fortaleza. Já 
entre os dias 7 e 10 de setembro, a Orguel, a Loc-
guel e a Bramex participaram da Construir Minas, 

feira internacional do setor de construção realizada em 
Belo Horizonte. Também na capital mineira, nos dias 9 e 
10, a Bramex esteve no Encontro Nacional de Fornecedo-
res da Tambasa (Enfort). 

Pouco antes, entre os dias 31 de agosto e 2 de setem-
bro, a Orguel, a Locguel e a Bramex participaram, em São 
Paulo, da 5ª edição do Concrete Show South America, 
maior feira internacional em pavimentação, edificação 
e infraestrutura da América Latina. Já de 3 a 6 de agos-
to, a Bramex e a Mecan participaram da 14ª edição da 
Construsul, em Porto Alegre.

Conhecimento compartilhado

Concrete Show

Sérgio Guerra, Presidente do Grupo Orguel, e Fábio 
Jaffar, Gerente Comercial da Bramex, na Constuir Minas

Construsul

Segundo semestre de 2011 é marcado pela participação em diversas feiras do setor de construção 
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Kart Endurance RBC Racing
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No mundo empresarial, não existe o verdadeiro sucesso sem o 
pleno exercício da cidadania. Nesse contexto, o Grupo Orguel se 
mantém constantemente atento às questões sociais relacionadas 
às comunidades em que suas empresas estão inseridas. Nos últi-
mos meses, as empresas do Grupo exercitaram essa postura cidadã 
com a promoção e apoio a diversas ações socioesportivas. 

Em setembro de 2011, as empresas do Grupo Orguel patroci-
naram três torneios de tênis em Belo Horizonte. O primeiro deles 
foi a 16ª Copa Sinduscon-MG, realizada entre os dias 12 e 17 no 
Pampulha Iate Clube com patrocínio da Mecan, da Locguel e da 
Bramex. Promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil 
de Minas Gerais, o torneio teve o objetivo de integrar os trabalha-
dores de empresas do setor da construção. O valor arrecadado com 
as inscrições foi doado para o Projeto Tênis Escola, da Dynamis 
Tennis Center.

O segundo foi o 20º BH Tennis Open International Cup, o mais 
tradicional torneio challenger da América do Sul. O evento, tam-
bém realizado no Pampulha Iate Clube, ocorreu entre 10 e 18 de 
setembro e contou com o patrocínio e o apoio da Orguel, da Mecan 
e da Locguel. Para fechar o mês de setembro, a Mecan e a Locguel 
patrocinaram a 9ª Copa Sicepot-MG, torneio de tênis  realizado 

no dia 24 pelo Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais. O evento, realizado na BH Tennis, 
mobilizou todos os inscritos e apoiadores na realização de doações e ações solidárias a entidades cadastradas no Núcleo 
Construção e Cidadania do sindicato. A Mecanflex participou dos três eventos disponibilizando arquibancadas.

O apoio ao esporte não ficou somente restrito ao tênis. Pouco antes, em Julho, a Orguel, a Locguel e a Mecanflex pa-
trocinaram a primeira edição do Kart Endurance RBC Racing, realizado no Kartódromo RBC Racing, em Vespasiano (MG). 
As empresas forneceram, entre outras coisas, a arquibancada temporária, com pisos e assentos antiderrapantes, que foi 
montada no estacionamento do local, incluindo a mão de obra para a montagem do equipamento. “Para o Grupo Orguel, 
incentivar o esporte é estimular a sociedade e renovar o espírito de equipe e a busca pela superação, assim como fazemos 
nas nossas empresas todos os dias”, diz Sérgio Guerra, Presidente do Grupo Orguel. 

Diversificação 

Não foram somente eventos esportivos que contaram com o apoio do Grupo Orguel. Em agosto, a Orguel ofereceu gra-
tuitamente um gerador de 260 KVA para a 24ª confraternização do Lar dos Meninos São Vicente de Paula, em Ribeirão das 
Neves (MG). O evento, realizado no dia 6, teve como objetivo arrecadar fundos para as obras da Faculdade Divina Providên-
cia, que vem sendo construída no local para atender a pessoas carentes. A Locbras, por sua vez, realizou nos últimos meses 
a doação de monitores de computador para o Projeto Providência, em Belo Horizonte. Criado há mais de 20 anos, o projeto 
conta com 200 educadores e atende cerca de três mil crianças e adolescentes. Já a Locguel Fôrmas promove, há três anos, 
o projeto Ciranda de Lixo, por meio do qual são recolhidos resíduos 
como papel, papelão, plástico, metal e madeira para serem vendi-
dos. A verba arrecadada é utilizada para financiar diversas ações 
para os funcionários e seus familiares, como a compra de material 
escolar, a realização de eventos e o aluguel de brinquedos, como 
pula-pula e cama elástica, para receber os menores na empresa 
durante o Dia das Crianças. 

Por fim, no mês de agosto, a Mecan e a Bramex levaram um 
pouco de alegria às crianças e jovens com câncer do Hospital 
da Baleia, em Belo Horizonte. As empresas, com o apoio de 
seus funcionários, arrecadaram alimentos para doação aos 
jovens em tratamento. 

Cidadania em foco 

Copa Sinduscon-MG

Responsabilidade
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A maioria dos grupos empresariais, quando alcança um determinado porte, inicia 
um diálogo com o mercado externo, de forma a conhecer e se inspirar nas melhores 
práticas internacionais e, a partir delas, reforçar e aprimorar a sua participação no 
mercado interno. Foi com esse objetivo que, nos meses de outubro e novembro, o 
Grupo Orguel esteve em Cingapura, no The Family Business Network (FNB), maior 
rede independente de empresas familiares no mundo. Francisco de Assis Guerra 
Lages, Presidente do Conselho de Acionistas, representou a empresa no evento 
acompanhado por sua esposa, Liliam Palhares Lages; por seus filhos, Carolina 
Palhares Lages, Felipe Palhares Guerra Lages, Coordenador do Conselho de 
Acionistas do Grupo Orguel, e Rodrigo Palhares Guerra Lages, Conselheiro do 
Grupo Orguel e Diretor Executivo da Mecanflex; por sua nora, Cristiana Della-
retti Nogueira; e por sua neta, Rafaella Guerra Lages. O evento contou com 
cerca de 800 pessoas representando empresas da Alemanha, Áustria, Brasil, 
China, Cingapura, Colômbia, Estados Unidos, Filipinas, Finlândia, França, Ín-
dia, Inglaterra, Itália, Japão, México, Suécia, Suíça, Tailândia e da Venezuela.

Sérgio Guerra Lages, Presidente do Grupo Orguel, e Alex Cossenzo, Ge-
rente Comercial da Orguel, participaram do Experience Our Energy – 
Event for The Americas 2011. O evento, realizado no Panamá, foi promo-
vido pela Atlas Copco, empresa de origem sueca especialista em 
compressores e geradores. O objetivo do evento foi apresentar novas 
fontes de energia na busca por uma produtividade mais sustentável. A 
Mecanflex, por sua vez, representada por Rodrigo Palhares, Diretor da 
empresa, esteve na III Missão de Mercado de Capitais, realizada entre 
os dias 26 e 30 de setembro em Nova Iorque. Promovido pela Câma-
ra Americana de Comércio (Amcham), o evento busca orientar um 
grupo de empresas brasileiras sobre o acesso ao mercado de capi-
tais internacional. A capacitação acontece por meio de treina-
mentos sobre a implantação e o aprimoramento de melhores 
práticas de governança corporativa.

O aperfeiçoamento constante em busca da excelência no atendimento ao cliente sempre foi marca registrada do Grupo Or-
guel. Foi exatamente com esse objetivo que a Orguel Finanças participou do XI Congresso Brasileiro de Fomento Mercantil. Pro-
movido pela Associação Nacional das Sociedades de Fomento Mercantil – Factoring (Anfac) e organizado pelo Sindicato das 
Empresas de Factoring de Minas Gerais (Sindisfac-MG), o evento aconteceu entre os dias 8 e 11 de fevereiro em Araxá (MG) . 

A Orguel Finanças foi representada por Alexandre Mendes, Coordenador Comercial, José Edson, Coordenador de Crédito, Mônica 
Lisboa, Gerente Geral e Silmara de Souza, Coordenadora Administrativo-Financeira. Ao todo, cerca  de 

700 empresários e profissionais do setor de fomento de todo o país estiveram presentes 
e puderam participar de debates sobre o atual estágio de desenvolvimento e as pers-
pectivas do fomento mercantil no Brasil. 

O bom momento do factoring

Dispondo de agilidade, taxas competitivas e profissionais com amplo conhe-
cimento sobre o mercado para atender da melhor forma os seus clientes, a 
Orguel Finanças completou, em 2011, dez anos de existência. O cenário atual 
tem se mostrado bastante favorável. Segundo dados da Anfac, o factoring – 
compra de recebíveis com desconto sobre o valor de face – movimentou cerca 
de R$ 80 bilhões em 2010 e R$ 85 bilhões em 2011. A expectativa é de que o 
setor deve ultrapassar os R$ 90 bilhões em negócios em 2012. 

Orguel Finanças e o aperfeiçoamento constante 

Progresso

Do outro lado do mundo

Alex Cossenzo (esq.) e Sérgio Guerra Lages 
(dir.) se reúnem com Geert Follens (ao 

centro), Presidente da Atlas Copco

Acima, reunião em Cingapura; abaixo, Edemir Pinto, 
Presidente da BM&F Bovespa e Rodrigo Guerra, nos EUA

Congresso em Araxá (MG)
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Expediente

     O Grupo Orguel é uma holding formada por dez empresas: Orguel, Mecan, Locguel, Locbras, Bramex, Multiclean, Orguel 
Plataformas, Mecanflex, Orguel Finanças e Construir. Sua atuação é focada na fabricação, venda, locação de equipamen-
tos e prestação de serviços para construção, indústria e mineração, além de manter atividades nos segmentos de fomento 
mercantil e de empreendimentos imobiliários. Fundado em 1963, o Grupo se faz presente em todas as capitais do País, com 
76 filiais e vários representantes nas principais cidades brasileiras e na América Latina. Atualmente, as empresas do Grupo 
Orguel contam com mais de 2000 funcionários e patrocinam dezenas de projetos sociais, educativos e ambientais.


