
Cuidados ao implantar

Antes de conhecermos exemplos de gestão à vista, algumas precauções 
são necessárias. Como:

 que serão incluídos na gestão à vista. n Definir os indicadores 

É fundamental selecionar apenas os relevantes para que não haja n 

informações em excesso e sem utilidade aos grupos de trabalho;n 

 por coletar todas as informações n  Criação de uma equipe responsável 

de forma segura e alimentar constantemente, além de e manter n 

os padrões visuais a serem adotados;n 

 para a utilização da ferramenta, n  Preparar todos os líderes 

de maneira eficiente para que sejam capazes de disseminar n 

o conceito entre os colaboradores;n 

 Cuidado com a confidencialidade dos dados. Deixe claro para todos n 

que alguns dados projetados nas paredes do escritório podem ser n 

confidenciais. Peça para os funcionários evitarem fotos ou comentários n 

sobre eles fora da empresa.n 

A TRATHO Metal Química, com o objetivo de orientar o mercado de tratamentos de superfície com informações
técnicas pertinentes, inicia neste mês de julho a elaboração de comunicados, “newsletters”, como uma forma
adicional de levar conhecimento e orientação técnica aos nossos clientes e fornecedores.

Anodos (Tarugos ou Granalhas)

Fabricados em fundição própria, a TRATHO produz anodos dentro 
das mais rígidas normas de qualidade, com condutividade mínima 
de 96%, garantindo pureza superior. O formato em granalhas facilita 
a manutenção da área anódica em sua totalidade, mantendo o teor 
metálico dentro dos padrões.

Para banhos de cobre alcalino, usar o anodo de cobre eletrolítico 
com 99,98% de pureza de cobre metal, tipo OFHC – Oxygen Free 
High Cell ou livre de oxigênio, identificado no extremo do anodo 
com tinta amarela.

IMPORTANTE: Nunca utilizar o anodo de cobre eletrolítico em banhos de cobre ácido. Para banhos de cobre 
ácido, usar o anodo de cobre fosforoso também com 99,98% de cobre metal, mas contendo de 0,04 a 0,07% 
de fósforo na liga, que é de extrema importância para o funcionamento perfeito da eletrólise. É identificado 
por tinta azul. Sem a presença do fósforo o anodo polariza e para de trabalhar. Um indicativo que o 
anodo fosforoso está operando normalmente é a presença de um filme escuro sobre ele.
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