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Técnológico, internacional, robusto

Bernard Serin, 
Presidente e

Presidente do Conselho, Grupo CMI :
 

“ Nós estabelecemos como missão gerar um 

progresso industrial sustentável que dê lucros  

a nossos clientes, a nossos empregados, a nossos 

acionistas, à coletividade na qual estamos  

inserida e ao planeta. ”

A CMI projeta, atualiza e mantém 
equipamentos das áreas de energia, 
defesa, siderurgia e indústria em 
geral. Suas intervenções melhoram os 
desempenhos econômicos, técnicos e 
ambientais dos equipamentos industriais 
ao longo de toda a sua vida útil.

São numerosas as vantagens que a CMI coloca à disposição de seus 

clientes : uma combinação única de conhecimentos em engenharia 

e manutenção, uma experiência reconhecida em gestão de projetos 

internacionais, vasta abrangência geográfica e tecnológica e uma 

capacidade de inovação centrada nas necessidades concretas de 

seus clientes.

Desde 2002, a CMI vem aumentando constantemente a sua abran-

gência geográfica e o seu portfólio de tecnologias. Atualmente, o 

Grupo dispõe de unidades operacionais instaladas na Europa, Estados 

Unidos, Brasil, Rússia, Índia e China. Elas são apoiadas por uma rede 

comercial internacional. No total, os quase 3300 colaboradores do 

Grupo formam um conjunto de talentos à altura de suas ambições.

Fortalecido por essa organização, o Grupo CMI está atualmente a 

serviço dos mais diversificados clientes. Quaisquer que sejam suas 

necessidades específicas, eles encontram na CMI um parceiro de es-

colha, seja por suas competências em agrupar todas as tecnologias, 

por suas soluções de redução de danos ambientais dos processos 

industriais, por seus serviços especializados ou por seu dinamismo 

em matéria de inovação.



www.cmigroupe.com   3 ⁄

Desempenho

Evolução da distribuição geográfica  
do efetivo contratado (em 31 de dezembro)

Estrutura acionista do Grupo CMI  
(em % em 31 de dezembro de 2010)

Distribuição dos pedidos de 2010  
por Mercado (em %)

Evolução  
do desempenho de segurança

BG =  
Belgian Gaap

IFRS = 
International 
Financial 
Reporting 
Standards

2006 2007 2008 2009 2010

EUR 000 BG BG IFRS IFRS IFRS

Capital próprio 64 540 77 391 122 694 119 699 123 244

Situação de fluxo de caixa 42 810 140 767 75 684 54 184 61 355

Entradas de pedidos 617 890 868 303 933 306 530 958 846 722

Faturamento 408 726 531 327 825 226 734 835 561 937

Resultado operacional 4 775 24 029 25 010 11 741 10 005
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Cockerill Maintenance & Ingénierie : duas vocações de base e uma 
longa história intimamente ligada àquela da revolução industrial...

Em 1817, o britânico John Cockerill começa sua atividade industrial 
na Valônia através do fornecimento de teares para a indústria de lã. 
Rapidamente, ele diversifica suas atividades : altos-fornos, caldeiras 
industriais, navios de guerra... Apaixonado por máquinas a vapor, 
John Cockerill fabricou em 1835 a primeira locomotiva a vapor que 
trafegou no continente europeu. 

O tom estava lançado. Esta sede inovadora animou as gerações 
de engenheiros que, há dois séculos, colocam no mercado novos 
processos sob o nome de Cockerill : motor concebido por Rudolf Diesel, 
canhão, motor de barcos, caldeiras a tubos de água, locomotiva Diesel, 
caldeira de recuperação para centrais elétricas a ciclo combinado, 
linhas de galvanização de aço, caldeiras para centrais termo-solares...  
Desde as suas origens, as “usinas Cockerill” anteciparam tendências e 
exercem um papel determinante no progresso tecnológico mundial.

Dois séculos de inovação  
a serviço da indústria

No século XIX, uma equipe dos ‘Etablissements Cockerill’ 

recebe, em Seraing (Bélgica), o Vice-Rei Hung-chang da 

província chinesa de Zhili.
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Instalação dos  ‘Etablissements Cockerill’  
em Seraing (Bélgica)

Alto-forno

Navio de Guerra

Locomotiva  
industrial

Caldeira  
a tubos de água

Caldeiras nucleares 
Westinghouse

Canhão Mk1  
(90 mm de baixa 
pressão)

Caldeira industrial  
a vapor

Locomotiva a vapor 
« Le Belge »

Locomotiva  
Diesel

Engrenagens  
e redutores

Caldeira vertical  
para central elétrica  

a ciclo combinado

Canhão

Cúpula para  
a fortaleza 
Nordenfelt

Linha de revestimento 
contínuo de aço

Manutenção nuclear

Criação da Cockerill Mechanical Industries s. a. (CMI)

1817 1818 1825 1835 1857 1890 1925 1950 1956 1966 1972 1975 1982 1984



Manutenção Industrial (Brasil)

John Cockerill também estabeleceu as bases da vocação internacional 
da CMI de hoje. Grande explorador industrial, ele multiplicou as 
visitas ao estrangeiro, sempre em busca de novas tecnologias e 
de novos projetos. Seu espírito conquistador atravessou décadas. 
Assim, em 1890, a « empresa Cockerill » se associou à construção do 
primeiro grande complexo siderúrgico chinês, situado em Hanyang, 
projetando e fabricando os equipamentos, fornecendo o know-how 
para o financiamento dos recursos financeiros e para a montagem 
dos equipamentos e participando ativamente do treinamento e da 
formação dos operários locais.

Atualmente, fortalecido por esta compreensão secular dos processos 
industriais e animado pelo espírito conquistador e inovador de seu 
fundador, o Grupo CMI continua a projetar, instalar, modernizar e manter 
equipamentos em todo o mundo, e a fornecer seu conhecimento em 
gestão de projetos internacionais a seus clientes e parceiros.

Dois séculos de inovação  
a serviço da indústria

No século XXI, as equipes do Grupo CMI perpetuam  

a tradição de John Cockerill, fazendo o melhor para atingir  

as expectativas de seus clientes.
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Linha  
de galvanização 
de aços planos

Locomotiva  
à transmissão 

hidrostática

Manutenção  
industrial  

(Bélgica – Liège)

 Canhão Mk8  
(90 mm média pressão)

Torre de tiros  
do tanque LCTS90

Manutenção  
industrial  

(Bélgica – Hainaut)

Térmica industrial

Forno vertical para linhas de processo

Caldeira para central 
elétrica termosolar

Válvulas para  
instalações nucleares

França
Índia

A CMI torna-se independente 
(novo quadro de acionistas)

Rússia

China  

Brasil

A CMI torna-se Cockerill Maintenance & Ingénierie s. a.

Estados Unidos

Alemanha

Caldeira industrial 
Denapak

Manutenção de 
caldeiras (Babcock)

Forno  
de laminação  

a quente

Manutenção  
industrial  

(França–Norte)

Laminador 
reversível a frio

Manutenção de 
usinas eólicas

Manutenção industrial  
(França–Leste e Luxemburgo)

Fornos  
de Múltiplas Soleiras

Soluções de redução  
de impacto ambiental 

das indústrias

Míssil guiado  
antitanque   

             Falarick 
(105 mm)

Manutenção industrial  
(França–Sul)

Química industrial, 
decapagem  

e tratamento  
de superfícies

Manutenção  
industrial  

(Alemanha)

Caldeira horizontal 
para a central 

elétrica a ciclo 
combinado

Torre-canhão  
Cockerill CT–CVTM  

Weapon System 
(105 mm)

1986 1987 1989 1991 1996 1997 1998 1999 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010
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Orgulhosa do seu passado, a CMI também esta voltada decididamente para futuro.  
Ela deseja gerar um progresso industrial sustentável que dê lucros a seus clientes,  
a seus empregados, a seus acionistas, à comunidade na qual está inserida e ao planeta.
Para atingir esse objetivo, suas ações se organizam hoje em torno de oito grandes 
fundamentos : oferecer empregos de qualidade, reforçar a ética e a boa governança, 
estimular a produção de energia “verde”, reduzir o impacto ambiental das indústrias, 
reduzir seu próprio impacto ambiental, promover comportamentos responsáveis,  
implicar-se no desenvolvimento local e garantir a viabilidade do Grupo.

Um Grupo cada vez mais sustentável

A CMI coloca seu conhecimento a serviço da produção 
de eletricidade à base de energia renovável como  
a solar, madeira ou eólica.

A CMI considera 
a melhoria do 
impacto ambiental 
como um principal 
critério para  
a avaliação de 
suas inovações 
tecnológicas.

A vocação maior da CMI envolve a melhoria da eficácia dos equipamentos cujos projetos lhe são confiados, 
a modernização ou a manutenção. Reduzir o consumo de energia, limitar e reciclar a emissão de poluentes, 
recuperar os calores perdidos, valorizar os dejetos : a CMI utiliza todos os meios para minimizar o impacto 
ambiental das indústrias.
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OBJECTIVE:

ISO 14001 provides industry with a model for managing and improving their envi-
ronmental impacts.  This course will provide participants with an overview of the
purpose and requirements of ISO 14001 as a tool for the management of environ-
mental aspects and impacts.  It is designed to enable participants apply their
knowledge of ISO 14001 to the workplace.
This course is useful as an introduction for anyone involved in the development,
implementation and management of an ISO 14001 environmental management
system.  It will be valuable as preparation for participants planning to complete
other ISO 14000 series based training, such as internal and lead auditor courses.

Upon completion of this Course, participants will be able to:
• discuss the external pressures on an organisation to develop environmental

management systems
• describe the purpose of an environmental management system and explain the

legislative framework relevant to an EMS
• explain the purpose and intent of the ISO 14000 series of standards
• describe the requirements of ISO 14001

Participants will need to demonstrate acceptable performance in all of these
areas in order to complete the course successfully.

COURSE CONTENT:

This SGS e-learning course has been built within a structured didactic learning
philosophy. A scenario outlines the learner’s situation and specific challenges
need to be answered sufficiently before the student is allowed to progress.

COURSE SCENARIO:

You are employed by an organisation which is gradually becoming aware of the
pressures to address the environmental impacts of their operations. There is no
formal management system in place to deal with environmental issues. You are
viewed by the Managing Director as the key person to seaYou are employed by
an organisation which is gradually becoming aware of the pressures to address
the environmental impacts of their operations. There is no formal management
system in place to deal with environmental issues. You are viewed by the
Managing Director as the key person to search for information that will help
develop an environmental strategyrch for information that will help develop an
environmental strategy

ISO 14001  

e-Learning

Challenges: 

1) Identifying Environmental Pressures 

2) Identifying and Evaluating Environmental Aspects

3) Identifying Relevant Environmental Legislation

4) Understanding the Requirements of ISO 14001
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Um Grupo cada vez mais sustentável Códigos de conduta para o seu pessoal, carta ética a ser 
aplicada pelos financeiros e unidades de auditoria interna : 
a CMI se mune regularmente de novas ferramentas para 
reforçar a ética e a boa governança.

O financiamento, desde 2006, da educação de 24 estu-
dantes da Baixa Manchúria (China) é uma das muitas 
iniciativas conduzidas para contribuir com o desenvolvi-
mento das regiões nas quais a CMI está estabelecida.

A defesa de empregos de qualidade passa por uma 
obsessão constante da segurança no trabalho e do 
respeito rigoroso às diversas legislações nacionais  
e internacionais

Apoiando a exposição SOS Planet  (Liège, Bélgica) 
dedicada ao aquecimento global, a CMI pretende 
encorajar seus parceiros e colaboradores a adotarem 
comportamentos individuais e coletivos responsáveis.

Certificação ISO 14001, auditorias de desenvolvimento sustentável cálculo de produção de carbono de suas 
unidades e produtos, ferramentas virtuais de comunicação, sensibilização de pessoal...  A CMI persegue uma 
busca constante da redução de seu próprio impacto ambiental. 
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Tecnologias para um melhor rendimento

CMI Energy

A CMI Energy é especialista em projetos, no fornecimento, 
montagem e comissionamento de geradores de vapor des-
tinados a unidades de produção elétrica ou de cogeração.

A CMI Energy se posiciona nas tecnologias as mais eficazes do mer-
cado, tais como as de ciclo combinado de alto rendimento, a bio-
massa e a termosolar. Ela contribue assim para a sensível melhoria 
do rendimento das centrais elétricas.

A CMI Energy é líder no mercado de caldeiras de recuperação de 
calor instaladas atrás das turbinas a gás. As caldeiras CMI podem 
ser associadas a turbinas de todas as potências (de 30 MW a 270 
MW+) e de todas as marcas. Elas são de configuração vertical ou 
horizontal, à circulação natural, forçada ou assistida. A CMI Energy 
desenvolveu duas linhas particulares de conhecimento: caldeiras 
operantes em modo “cíclico” (partidas e paradas em função da 
demanda de energia elétrica) e caldeiras instaladas atrás das turbi-
nas queimadoras de combustíveis pesados (óleo diesel e petróleo 
bruto). Além disso, elas podem equipar uma central elétrica híbrida, 
central na qual um ciclo solar está associado ao convencional ciclo 
combinado. As caldeiras CMI respondem perfeitamente às exigên-
cias atuais do mercado em matéria de desempenho, de potência, 
de rendimento e de flexibilidade.

Com base na sua longa experiência em geradores de vapor, a CMI 
Energy também oferece equipamentos para centrais de energia so-
lar de grande potência. A CMI Energy também projetou geradores 
de vapor adaptados a duas grandes tecnologias solares : a técnica 
conhecida como “torre solar” (que opera graças ao reaquecimento 
de um fluido contido dentro de uma caldeira instalada no alto de 
uma torre e em cuja direção são concentrados os raios do sol) e 
a técnica conhecida como “parabolic through” (que funciona gra-
ças ao reaquecimento de um fluido contido em um tubo circulante 
dentro de uma rede de espelhos parabólicos). Esses desenvolvimen-
tos foram objetos de registro de patente desde 2009.

A CMI Energy acompanha seus clientes em todo o mundo. Suas 
equipes estão sediadas em Liège (Bélgica) e em Erié (Pensilvânia – 
Estados Unidos). Elas se apóiam em uma rede comercial mundial e 
colaboram com três licenciados cobrindo principalmente a China, a 
Coréia do Sul e a Índia.

energy@cmigroupe.com

Caldeiras
3  Caldeiras de recuperação para centrais elétricas  

a ciclo combinado.
3  Caldeiras de recuperação para a cogeração
3  Geradores de vapor para centrais de energia solar. 

Serviços associados 
3  Conhecimento e assistência técnica para  

todo trocador de calor.
3  Reforma e modernização de caldeiras  

de qualquer marca.
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A autoridade em matéria de sistemas  
de armas montadas sobre veículos blindados

CMI Defence

A CMI Defence é líder tecnológica incontestável em sistemas 
de armas multifuncionais de forte potência para veículos 
blindados de peso leve e médio.  

Fortalecida por suas competências de ponta em engenharia de software, 
balística e eletromecânica, ela projeta e integra novos sistemas de torre-
canhão e moderniza sistemas de armas já em operação. Os sistemas 
projetados, integrados e modernizados pela CMI Defence se beneficiam 
de uma arquitetura eletrônica que lhes confere um nível de modularidade 
inegável no mercado. Os maiores calibres também podem  ser utilizados 
como lançadores de mísseis. Eles são adaptados a uma vasta gama de 

veículos sobre rodas ou esteiras e se declinam em uma linha de calibres 
de 25 mm a 120 mm. Além disso, a CMI Defence oferece conselhos no 
uso desses equipamentos. A combinação de todas essas soluções garante 
um ótimo desempenho dos sistemas durante todo o seu ciclo de vida.

A CMI Defence é independente de qualquer fabricante de veículos ; ela 
se distingue pela eficácia de suas inovações tecnológicas, voltadas para 
as necessidades operacionais em constante evolução das forças armadas.   

defence@cmigroupe.com

Sistemas de armas
3    Cockerill CSE90 Weapon System (sistema de armas  

de 90 mm de baixa pressão)
3    Cockerill LCTS90 Weapon System (sistema de armas  

de 90 mm de média pressão)
3    Cockerill CT-CV™ Weapon System (sistema de armas 

de 105 mm de alta pressão) e seu míssel guiado 
antitanques Falarick 105

3    Cockerill Medium Calibre Weapon System
3    Canon Cockerill Mk3 90 mm

Serviços associados
3  Modernização e digitalização dos equipamentos  

em operação
3  Apoio : formação, documentação técnica, peças  

de reposição e ferramentas específicas, manutenção  
e reparos,...



Uma engenharia a serviço da competitividade industrial

CMI Industry

Especialista em processos industriais, a CMI Industry  
projeta, integra, fornece e moderniza equipamentos de 
tratamento mecânico, térmico e químico e soluções de efi-
ciência industrial.

Às siderúrgicas, a CMI fornece complexos de laminação  a frio e  
todos os equipamentos que os compõem. Projetados pela CMI, 
esses equipamentos possuem tecnologias de última geração para a 
produção dos mais sofisticados aço carbono plano. Algumas dessas 
tecnologias estão igualmente disponíveis nos equipamentos desti-
nados à transformação de outros produtos como o aço inox ou os 
produtos longos.

A CMI Industry oferece seus serviços EPCM (Engineering, Procure-
ment, Construction, Management) às outras indústrias de processo, 
assumindo a instalação completa de todas as novas ferramentas de 
produção, incluindo todas as tecnologias combinadas. Nesse domí-
nio, a CM Industry se apóia sobre seu grande conhecimento dos 
processos industriais, sobre suas competências de engenharia e 
sobre sua experiência de gestão de projetos técnicos complexos em 
todas as regiões do mundo. Em particular, a CMI desenvolveu um 
bom conhecimento de terreno nas economias emergentes, graças 
ao qual ela opera eficientemente com a economia local e as normas 
administrativas.

Em um verdadeiro espírito de parceria, a CMI se envolve em todo 
o ciclo de vida de seus equipamentos industriais para melhorar 
os desempenhos, graças a soluções tecnológicas sob medida que 

garantem um rápido retorno dos investimentos. Em particular, a 
CMI Industry oferece às indústrias soluções de redução de seus im-
pactos ambientais, seja modificando a maneira de funcionamento 
de seus equipamentos para que reduzam o consumo energético ou 
a emissão de poluentes, seja instalando equipamentos periféricos 
de recuperação de calor ou de reciclagem das emissões poluentes. 
Algumas tecnologias CMI também podem ser utilizadas para valo-
rizar os residuos.

Em qualquer caso, a CMI Industry também oferece a seus clientes 
transferência de know-how, programas de treinamento, acompa-
nhamento e suporte durante a implantação das instalações ou audi-
toria de desempenho.  

Para servir a seus clientes nos quatro cantos do mundo, a CMI Indus-
try dispõe de centros de desenvolvimento tecnológico e de uni-
dades comerciais e operacionais nas diferentes zonas geográficas. 
Ela está presente na América do Norte, na América Latina, na China, 
na Europa, na índia e na Rússia.

Essa oferta sem fronteiras traduz a determinação da CMI Industry 
em equipar seus clientes com ferramentas industriais confiáveis, 
econômicas no uso e respeitosas ao meio ambiente, não impor-
tando os produtos finais e sua utilização.

industry@cmigroupe.com

Equipamentos industriais
3 Processos siderúrgicos :
  - Complexos de laminação a frio
  -  Laminadores de redução de espessura e  

de encruamento, laminadores contínuos ou 
conjugados a uma linha de decapagem

  - Linhas de revestimento e de recozimento
  -  Linhas de desengraxamento, decapagem e tratamento 

de superfície, instalações de regeneração de ácidos, 
tratamentos químicos

  -  Fornos de aquecimento para laminadores a quente 
(placas – tarugos – barras ), fornos para a laminação  
a frio, tratamentos térmicos

3 Projetos industriais "turn-key"
3  Soluções dedicadas à minimização do impacto 

ambiental dos processos industriais.

Serviços associados
3  Conhecimento, auditoria de performance
3  Transferência de know-how
3  Modernização de equipamentos em operação
3  Treinamento nos processos
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Especialista em serviços para a indústria

CMI Services

Com um efetivo de mais de 1800 profissionais, a CMI Ser-
vices acompanha seus clientes na gestão operacional de 
suas instalações industriais. Ela realiza intervenções espe-
cializadas e serviços de proximidade para melhorar os de-
sempenhos técnicos, econômicos e ambientais dos equi-
pamentos de seus clientes.
 
Sua oferta vai de um simples reparo de peças à reforma completa 
da planta, passando por prestações de serviços de manutenção, de 
estudos específicos ou de serviços de expertise. Em particular, a 
CMI Serviços se destaca nas intervenções programadas onde ela se  
encarrega da gestão total do projeto, desde os estudos prepara-
tórios até a implementação pelo pessoal especializado. 

A CMI Services se apoia em uma rede interligada de unidades locais 
de intervenção, de oficinas e de centros tecnológicos especializa-
dos. Ela está presente de maneira permanente na Alemanha, na  

Bélgica, no Brasil, na França e em Luxemburgo e, de maneira pon-
tual, na África do Norte, no Oriente Médio ou no Sudeste Asiático.

Graças a uma oferta cada vez mais abrangente e mais tecnológica, 
a CMI Services atende a um número crescente de indústrias : energia 
convencional e nuclear, siderurgia, petroquímica, ferroviária, militar, 
eólica, infraestrutura...

A CMI Serviços também fornece alguns equipamentos novos em 
relação a suas especialidades (caldeiras industriais e de produ-
ção de calor e locomotivas de manobra) e executa componentes 
ou sub-conjuntos industriais (engrenagens, redutores, válvulas  
borboleta,...) sob medida.

services@cmigroupe.com

Intervenções  
especializadas  
e serviços de proximidade
3 Montagem de veículos especiais e pesados 
3 Engenharia
3 Controles, expertise e análises 
3 Gestão de projetos 
3  Locação e manutenção de locomotivas  

de manobra
3 Manutenção preventiva e corretiva
3 Abertura e fechamento de tanques
3 Peças de reposição 
3  Consertos (caldeiraria, recuperacão  

com solda, usinagem)
3 Válvulas
3 Válvulas para instalações nucleares
3 Tração delegada
3 Tratamento de superfície e limpeza de peças
3 Tubulação 
3 Usinagem

Equipamentos,  
componentes  
e subconjuntos
3  Caldeiras industriais de produção de vapor 
3  Componentes de caldeiras a vapor
3  Engrenagens e redutores
3  Locomotivas de manobras
3  Peças soldadas de caldeiraria 
3  Válvulas borboletas



Energy Defence Industry Services

welcome@cmigroupe.com
america@cmigroupe.com • brasil@cmigroupe.com • china@cmigroupe.com • deutschland@cmigroupe.com • espana@cmigroupe.com • 
france@cmigroupe.com • india@cmigroupe.com • osterreich@cmigroupe.com • russia@cmigroupe.com

CMI sa • Avenue Grenier, 1 • BE - 4100 Seraing • BélgicaCockerill Maintenance & Ingénierie

www.cmigroupe.com
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CMI,  por equipamentos sempre mais conf iáve is,  
mais ef ic ientes e ecológicos.


