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A prevenção de perdas de 

estoque no ambiente dos 

negócios pode signifi car a 

sobrevivência da empresa

Dados divulgados pela 
Associação Brasileira 
de Prevenção de Perdas 

(Abreppe) revelam que as perdas 
no varejo em 2017 atingiram R$ 
19,5 bilhões no Brasil. Para mui-
tos varejistas, reduzir perdas se 
tornou mais que uma prioridade. 
Antes, em um cenário econômico 
diferente que do que vivemos 
hoje, aumentar o preço e a base 
de consumidores eram estraté-
gias aplicáveis que geravam re-
sultados positivos e equilibravam 
a balança das perdas. 

Atualmente, a realidade é 
outra. Com a redução da infl a-
ção, o aumento da concorrência 
e a crescente maturidade do 
mercado consumidor, aumentar 
o preço não é mais uma opção. 
Então, para garantir e manter 
resultados positivos, a saída é 
uma só: reduzir custos. E no 
mercado de bens de consumo, a 
linha de estoques é a que chama 
mais atenção.

As perdas são danosas para 
qualquer empresa, independente 
do seu tamanho. 

Prevenir perdas de estoque é 
garantir que o investimento na 
compra de mercadoria seja rever-
tido em receita para a companhia 
e, ao contrário do que pensa o 
senso comum, furtos e roubos, 
apesar de representativos, não 
são as principais causas das 
perdas. Os grandes violões são a 
avaria, o vencimento e a matura-
ção dos produtos, e esses devem 
ser controlados. A conversão de 
receitas maiores com o mesmo 
Custo de Mercadoria Vendida 
(CMV) aumenta as margens e, 
para perenizar este resultado, são 
necessários quatro componentes 
básicos: apuração, governança, 
cultura e execução.

O primeiro componente, de 
apuração, refere-se basicamente 
em garantir que os processos de 
contagem periódica do estoque 
sejam realizados de forma acura-
da e recorrente. A diferença entre 
o estoque computado no sistema 
e o estoque físico dimensiona o 
quanto deste foi desviado do seu 
objetivo fi nal, que é gerar receita. 
Para garantir um melhor registro 
de perdas, algumas empresas 
possuem também instrumentos 

para segregar os desvios em 
perdas não identifi cadas (furtos 
e roubos) e perdas identifi cadas 
(avaria, vencimento e matura-
ção).

O segundo componente, que 
é a governança das perdas, con-
siste em criar mecanismos para 
dar transparência aos resultados 
de perdas e comunicar todas as 
camadas do negócio periodica-
mente sobre estes resultados 
para que a tomada de decisão 
e a remoção de barreiras seja 
feita tempestivamente. Comitês 
corporativos multidisciplinares, 
com participação de diversas 
áreas do negócio, é fundamental, 
pois a perda ocorre por motivos 
sistêmicos e interconectados.

O terceiro componente para 
redução de perdas é a mudan-
ça de cultura que consiste em 
evoluir o modelo da ‘venda a 
qualquer custo’ pela ‘venda com 
rentabilidade’. A mudança de 
cultura passa pela disseminação 
de campanhas de comunicação 
interna sobre o tema prevenção 
de perdas, aplicação de trei-
namentos teóricos e práticos 
para as camadas de operação e 
planos de incentivo diretamente 
ligados aos resultados de perda 
do negócio.

O quarto componente, mas 
não menos importante, é a exe-
cução de ações para redução de 
perdas, considerando melhorias 
nos processos, nos sistemas, nas 
tecnologias e na infraestrutura 
do negócio. Investimentos para 
aprimoramento das ferramen-
tas visando prevenir perdas 
são importantes para garantir 
resultados efi cazes e perenes 
no negócio.

Prevenir que as perdas acon-
teçam é um esforço constante e 
contínuo com começo, meio e 
fi m, ou seja, é preciso identifi car, 
reduzir e controlar as perdas. É 
muito comum observar empresas 
que, ao tirarem seu foco de algum 
desses pontos, acabam vendo 
seu lucro virar prejuízo. O que 
signifi ca que não basta investir 
apenas em um dos pilares. É pre-
ciso manter a energia constante 
ao longo da caminhada para que 
os resultados sejam perenizados. 

(*) - É diretor de riscos e performance 
na ICTS Protiviti, empresa 

especializada em soluções para 
gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, investigação e 
privacidade de dados

(www.protiviti.com).

Quer aumentar sua 
lucratividade? Previna as perdas!

Rodrigo Castro (*)
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: BRUNO BRITO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auditor, nascido 
nesta Capital, Mooca - SP, no dia (22/07/1992), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Joselino José dos Santos e de Geni Brito do Nascimento. A pretendente: 
JOYCE BARBOSA MENDES, estado civil solteira, profi ssão auditora, nascida em Guarulhos 
- SP, no dia (01/10/1991), residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Pedro Mendes da 
Luz dos Santos e de Katia Barbosa de Jesus dos Santos. Obs.: Bem como cópia recebida da 
Unidade de Serviço do 1º Subdistrito - Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: ANDERSON DE SOUZA PRATES, estado civil solteiro, profi ssão desenvolvedor 
de software, nascido nesta Capital, Vila Mariana - BA, no dia (14/05/1984), residente neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Josué de Souza Prates e de Creusa Rubinho Prates. A 
pretendente: DAIANA ANGELICA BUZETTO, estado civil solteira, profi ssão assustebre de 
recursos humanos, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/04/1987), residente neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ramiro Buzetto e de Lucia Evangelista Buzetto.

O pretendente: LEANDRO REIS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (22/06/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Leonicio de Souza e de Barbara Telis Reis de Souza. A pretendente: 
EDNALVA BLANCO SANTANA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (14/02/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Santana e de Nair Blanco Santana.

O pretendente: MÁRCIO SANTOS DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Mariana - MG, no dia (16/03/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Valdir João de Assis e de Vera Lucia Santos de Assis. A pretendente: JULIANA SOUZA 
DIAS, estado civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, 
no dia (30/04/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Lino Dias e de Maria Agripina Souza Dias.

O pretendente: RONALDO ARANTES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em São 
Paulo - SP Registrado no primeiro Distrito do Município de São Gonçalo - RJ, no dia (02/07/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria da Soledade Arantes. 
A pretendente: GABRIELA LEDO DA PONTE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (25/03/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Francisca Ledo Guimarães.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: DANIEL MOTYL, de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, 
nascido no dia 08/11/1988 em Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo Handelsman Motyl e de Linda Balaciano 
Motyl. A pretendente: ALÉXIA RODRIGUES HERRMANN, de nacionalidade brasileira, 
engenheira, solteira, nascida no dia 25/11/1987 em Rio de Janeiro - RJ, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Bernardo Herrmann e de 
Anna Clara Rodrigues Herrmann.

O pretendente: CESARE RIVETTI, de nacionalidade brasileira, administrador de 
empresa, solteiro, nascido no dia 08/11/1969 em São Paulo - SP, residente e domiciliado 
no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Cesar Rivetti e de Maria do Carmo 
Moraes Barros Rivetti. A pretendente: NATHALIE MARTINEZ BIAZZI, de nacionalidade 
brasileira, advogada, divorciada, nascida no dia 02/01/1978 em São Paulo - SP, residente 
e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Gianfranco Biazzi e de Jane 
Martins Martinez Biazzi.

O pretendente: SYLVIO FORTUNA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, administrador 
de empresas, solteiro, nascido no dia 18/08/1984 em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Eduardo Cardoso Ribeiro 
e de Sylvia Regina Fortuna Ribeiro. A pretendente: BIBIANE LAGO DE CASTRO, de 
nacionalidade brasileira, cirurgiã dentista, solteira, nascida no dia 01/03/1989 em Passo 
Fundo - RS, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Umberto 
Segundo de Castro Júnior e de Maira Maria Lago de Castro.

O pretendente: RAFAEL DE PAIVA BUENO, de nacionalidade brasileira, jornalista, 
solteiro, nascido no dia 16/11/1986 em São Paulo - SP, residente e domiciliado na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Paulo de Paiva Bueno e de Sandra Maria Burger de Paiva 
Bueno. A pretendente: BRUNA COELHO BRAUNE, de nacionalidade brasileira, designer, 
solteira, nascida no dia 11/08/1987 em Nova Friburgo - RJ, residente e domiciliada na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Alberto Braune e de Ivelise Coelho Braune.

O pretendente: ANDRÉ CÂMARA MATTOS MARTINS, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro, solteiro, nascido no dia 16/04/1985 em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Martins e de 
Ana Maria Câmara Mattos Martins. A pretendente: AMANDA MICHAELIS DE OLIVEIRA 
ABREU, de nacionalidade brasileira, publicitária, divorciada, nascida no dia 28/11/19 83 
em Brasília - DF, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de 
João Timóteo de Oliveira e de Marli das Graças Abreu.

O pretendente: MARCIO CAMIS, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido no dia 09/10/1968 em São Paulo - SP, residente e domiciliado na Saúde, São 
Paulo - SP, fi lho de Adib Camis e de Martha Bloudani Camis. A pretendente: RENATA 
BORGES LA GUARDIA, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no 
dia 13/08 /1978 em Uberaba - MG, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Tadeu La Guardia e de Leda Lima Borges La Guardia. Obs.: 
Tendo· sido enviado cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residenéia do 
pretedente.

O pretendente: GILBERTO MENDES MENDERICO JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, 
médico, divorciado, nascido no dia 07/12/1982 em Santos - SP, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Mendes Menderico e de Lana Garbelini 
Menderico. A pretendente: JULIANA LOURENÇO BARBOSA PASTORELLI BRAGA, 
de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida no dia 23/11/1985 em Taubaté - SP, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luís Pastorelli Braga e 
de Selma Regina Lourenço Barbosa Pastorelli Braga.

O pretendente: MATEUS LIMA CABRERA, de nacionalidade brasileira, adminsitrador, 
solteiro, nascido no dia 23/12/1987 em São Paulo - SP, residente e domiciliado no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Prospero Cabrera Fretes e de Elaine Lima Cabrera. A 
pretendente: PALOMA GEDANKIEN, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, 
nascida no dia 15/10/1983 em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Liberdade, São 
Paulo - SP, fi lha de Ehud Eliezer Gedankien e de Suely Mary Tyles Gedankien.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

O pretendente: RENATO KOBASHI, de nacionalidade brasileira, administrador, solteiro, 
nascido no dia 25/05/1987 em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alberto Yassuta Kobashi e de Regina Tieco Yokoyama Kobashi. A 
pretendente: BRUNA SCHALCH MELLI, de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, 
nascida no dia 17/06/1990 em São Paulo - SP, residente e domiciliada em Rio Claro - SP, fi lha 
de Luiz Miguel Melli e de Connie Aparecida Schalch Melli. Obs.: Edital de Proclamas Oriundo 
do Rio Claro, Estado de São Paulo.

O pretendente: MARCUS VINICIUS CHISCO, de nacionalidade brasileira, publicitário, 
divorciado, nascido no dia 15/03/1974 em São Paulo - SP, residente e domiciliado no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Chisco e de Maria Madalena Moraes Chisco. 
A pretendente: FERNANDA BOTTURA CASELLA, de nacionalidade brasileira, advogada, 
divorciada, nascida no dia 21/04/1977 em São Paulo - SP, residente e domiciliada no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Eduardo Casella e de Denise Bottura Casella.

O convivente: OCTAVIO PORTOLANO MACHADO, de nacionalidade brasileira, economista, 
solteiro, nascido no dia 10/10/1989 em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Leão Machado Neto e de Vera Pórtolano Machado. 
A convivente: BETINA CARVALHO DE OLIVEIRA ROXO, de nacionalidade brasileira, 
economista, solteira, nascida no dia 20/08/1991 em São José dos Campos - SP, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Frederico Gustavo de Oliveira Roxo 
e de Bernadete Maria de Carvalho Roxo; Obs.: Conversão de união estável em casamento.  

O pretendente: RAFAEL MATOS DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, administrador, 
solteiro, nascido no dia 03/02/1987 em Salvador - BA, residente e domiciliado na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lho de Everaldo da Silva Cunha Neto e de Maria Olívia Matos Cunha. A 
pretendente: GABRIELA MORAIS TORIBIO, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, 
nascida no dia 30/10/1986 em Currais Novos - RN, residente e domiciliada na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlito Magno Toribio e de Maria da Guia Morais Magno Toribio.

O pretendente: PAULO BRAGA CHEREM, de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, 
nascido no dia 28/10/1986 em Belo Horizonte - MG, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Cherem e de Márcia Braga Cherem. A pretendente: TALITA 
PAGUNG FAVARATO, de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida no dia 
18/12/1985 em Lavras - MG, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Edvar Afranio Favarato e de Maristela Pagung Favarato.

O pretendente: VITOR GODOY DO LIVRAMENTO PRADO, de nacionalidade brasileira, 
publicitário, solteiro, nascido no dia 14/04/1982 em Marília - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Guilherme Barretto do Livramento Prado e de Teresa 
Alexandrina Godoy do Livramento Prado. A pretendente: VERUSCA BONILLO CASCIANO, 
de nacionalidade brasileira, publicitária, solteira, nascida no dia 21/01/1986 em São Paulo - 
SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio Casciano 
e de Nancy Galhardo Bonillo Casciano.

O pretendente: HENRIQUE BONA GALVANI, de nacionalidade brasileira, administrador de 
empresas, solteiro, nascido no dia 22/08/1992 em Porto Alegre - RS, residente e domiciliado 
na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Dias Galvani e de Rosana Terezinha Bona 
Galvani. A pretendente: BARBARA GARCIA DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, 
arquiteta, solteira, nascida no dia 02/02/1990 em São Paulo - SP, residente e domiciliada na 
Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Roberto de Carvalho e de Zina Maria Garcia 
de Carvalho.

O convivente: FRANCO RATTICHIERI, de nacionalidade brasileira, cururgião dentista, 
divorciado, nascido no dia 10/10/1973 em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Novello Rattichieri e de Sandra Maria Feres Rattichieri. 
A convivente: DHIELLEM DOS REIS LEAL, de nacionalidade brasileira, bióloga, solteira, 
nascida no dia 01/08/1997 em Itupiranga - PA, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Joel do Nascimento Leal e de Eliene dos Reis Leal; Obs.: Conversão  de 
união estável em casamento.

O pretendente: ALVARO CHAN, de nacionalidade brasileira, vendedor, divorciado, nascido 
no dia 27/02/1961 em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Alvaro Ferreira Chan e de Thereza Elsersser Chan. A pretendente: MARIA 
ISABEL MARTIRE COSTA, de nacionalidade brasileira, agente de turismo, solteira, nascida 
no dia 30/03/1960 em Santos - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Braulio Quintela Costa e de Madalena Martire Costa.

O pretendente: FELIPE DE OLIVEIRA LOPES, de nacionalidade brasileira, advogado, 
divorciado, nascido no dia 13/09/1985 em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Flávio de Oliveira Lopes e de Silvana Maria Scagliusi Lopes. 
A pretendente: FABIANA PAREDES, de nacionalidade brasileira,  administradora, solteira, 
nascida no dia 08/05/1985 em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Manuel Paredes e de Maria Regina Fernandes Machado Paredes.

O convivente: JORGE LUÍS ABREU DA SILVA, de nacionalidade brasileira, consultor, 
solteiro, nascido no dia 09/08/1990 em Rio Claro - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudinor da Silva e de Mariza Aparecida Bueno 
de Oliveira Silva. A convivente: MONICA ANACLETO TELHADO, de nacionalidade 
portuguesa, gerente de marketing, solteira, nascida no dia 12/04/1989 em Freguesia de 
Oeiras e São Julião da Barra, Portugal, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Henrique Manuel Pereira Telhado e de Maria Antonia Marques de 
Correia Anacleto Telhado; Obs.: Conversão  de união estável em casamento.

O convivente: GUILHERME BORGIANNI NETO, de nacionalidade brasileira, 
administrador, solteiro, nascido no dia 20/10/1954 em Campinas - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sérgio Borgianni e de Dulce Miriam 
Schmidt Borgianni. A convivente: SONIA BONDUKI, de nacionalidade brasileira, bióloga, 
solteira, nascida no dia 16/02/1957 em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Emilio Gabriel Bonduki e de Hend Luka Bonduki; 
Obs.: Conversão  de união estável em casamento.

Redução de poluentes com 
efi ciência e sustentabilidade

Fabricante prioriza perfomance com motor mais leve e compacto e tecnologias para atender a níveis de 
emissões MAR-1 - redução de poluentes chega a 38,9%

Equipe da Cummins Brasil demonstra novo equipamento 
durante evento. Em destaque, Luis Pasquotto,
presidente da empresa.

A Cummins Brasil antecipa 
tendências e reforça o 
compromisso com seus 

clientes e o meio ambiente ao 
lançar no mercado brasileiro o 
novo Grupo Gerador B3.3 emis-
sionado. A novidade, exclusiva 
no País, traz potências de 40 
kW e 60 kW (50 kVA e 75 kVA), 
complementando as linhas QSL9 
(313 kVA a 375 kVA) e QSX15 
(563 kVA a 625 kVA), lançadas 
anteriormente e um pacote 
de soluções mais efi cientes e 
sustentáveis. “O Grupo Gerador 
B3.3 é um marco no processo de 
produção da Cummins, o início 
de um novo range de produtos 
com ‘pegada ecológica’, mais 
leve, compacto, econômico 
e sustentável”, afirma David 
Sato, supervisor de Marketing 
de Produto da Cummins Power 
Generation para América Latina.

Mesmo sem a implantação 
de leis ambientais regulamen-
tadas para geradores no Pais, a 
Cummins adotou o MAR-1, que 
defi ne os limites de emissões de 
poluentes para equipamentos 
industriais em seu novo grupo 
gerador. A companhia realizou 
melhorias de efi ciência na quei-
ma de combustível e ajustes 
da bomba, além da tendência 
downsizing do motor, com o uso 
de materiais mais resistentes.

Disponível para operar em to-

dos os segmentos de mercado, 
o equipamento será disponibili-
zado nas frequências de 60 hz 
e 50 hz, com foco inicial nas 
vendas locais e posteriormente 
em toda a América Latina. A 
novidade traz motor mais com-
pacto, de 3,3 litros e a mesma 
potência do seu antecessor, 

dotado de motorização de
3.9 litros.

Com as novas soluções, a 
Cummins registra redução de 
custo de operação e manutenção 
para seus clientes: economia de 
combustível em 2,2%, consumo 
de óleo lubrifi cantee do liquido 
de arrefecimento em 37,9% e 
21,3%, respectivamente. Com 
motorização 4B 3.3, de 4 cilindros, 

o novo Cummins localizada em 
Guarulhos (SP), onde recebe al-
ternador, controlador e radiador, 
ou seja, as soluções integradas 
que destacam a companhia no 
segmento de geração de energia. 

“Adotamos inicialmente esta 
faixa de potência com alta 
capacidade de infl uenciar a 
aquisição de um produto mais 
efi ciente e’green’. O lançamen-
to também servirá de referên-
cía para os novos projetos de 
geradores emissionados que 
serão ofertados pela Cummins”, 
reforça Sato. O Grupo Gerador 
B3.3 traz ainda, em solução 
standard (carenada), o menor 
nível de ruído durante opera-
ção, semo uso de atenuadores.

Além do novo pacote de solu-
ções, Generation, que incluem 
chaves de transferência de pare-
de ou sistema de monitoramento 
PowerCommand CloudTM. 
Desenvolvido exclusivamente 
a novidade pode receber os 
acessórios da Cummins Powe-
rintegrada ao grupo gerador e 
o sistema de monitoramento 
PowerCommand CloudTM. 
Desenvolvido esclusivamente 
pela companhia este sistema 
permite o acompanhamento 
virtual do Grupo Gerador em 
tempo real, reduzindo os custos 
de operaçãso e manutenção 
e o tempo de inatividade das 
máquinas em operação.

Grupo Gerador B3.3 emissionado
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