
Urano – História de empreendedorismo em tecnologia 

A Urano nasceu da iniciativa empreendedora de um funcionário da 

Balanças Ferrando S.A., do grupo J.H.Santos, o engenheiro Zenon Leite 

Neto. Sempre atento ao mercado, o especialista no desenvolvimento de 

produtos viu no fechamento daquela indústria uma oportunidade para 

fundar a própria empresa. Assim a Urano iniciou as atividades, em 17 de 

junho de 1983, na cidade de Canoas (RS), com a produção de balanças 

industriais de pequena capacidade, além de comandos eletrônicos e 

impressoras para balanças rodoviárias. 

Em 1984, Zenon constatou que seu maior mercado consumidor era o dos 

supermercados e começou a produzir balanças comerciais para esse 

segmento. Um ano depois já fabricava também impressoras matriciais 

para esse tipo de comércio. 

A produção em larga escala teve início em 1986, favorecida pelo plano 

Cruzado. A Urano obteve crédito e adquiriu material para um ano de 

produção, além do terreno para construção da sede própria. No ano 

seguinte, começou a construção da sede e abriu sete filiais nas cidades de 

Blumenau, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e 

Ribeirão Preto, passando a ter uma forte atuação em nível nacional. 

Com a fusão entre Urano e MK balanças em 1988, teve início a produção 

também de balanças rodoviárias e balanças de plataforma de alta 

capacidade. 

O plano Collor trouxe dificuldades à empresa, mas ela logo se 

reestruturou e conseguiu participar de diversas feiras na China. A partir 

daí, começou a buscar insumos e foi uma das primeiras empresas 

brasileiras a negociar naquele país, o que demonstra mais uma vez o 

espírito empreendedor de seu fundador. 

Nessa época, as vantagens competitivas da empresa já eram notórias. A 

balança US 15/5, lançada em 1989, foi sucesso por uma década. A 

primeira balança em rede com comunicação RS 485 com PLU, lançada em 

1991, tornou-se tendência e é utilizada até os dias de hoje no mercado 

nacional. 



O ano de 1992 marca o início das atividades da assistência técnica da 

empresa, a Urano do Brasil. A partir daí, os clientes em todo país passaram 

a contar com uma ampla rede de apoio e serviços. Três anos depois, foi 

fundada a ZPM, empresa do grupo Urano especializada em impressoras 

fiscais. No ano seguinte, a Teikon S.A., empresa de manufatura (EMS) 

fundada pela Urano, dá inicio às suas atividades. 

Em 1997, em sua primeira participação como expositora em feiras 

internacionais, a Urano lançou em Hannover um produto inédito no 

mercado mundial: a primeira balança com comunicação por rádio 

freqüência, pela qual recebeu o prêmio Distinção Indústria da Fiergs em 

1998. Este foi também o ano da conquista da primeira certificação ISO, a 

9001:2000. 

A partir de 2002, a Urano passou a lançar anualmente produtos de alta 
tecnologia que se tornariam tendência no mercado brasileiro, 
conquistando diversos prêmios. Inovação e pioneirismo fazem parte do 
"DNA" da empresa nesses 32 anos, nos quais vem desenvolvendo soluções 
eficientes e de alta tecnologia para pequenos e grandes clientes, dos mais 
variados segmentos. 

São mais de três décadas de trabalho, desde o início das operações, 

desenvolvendo soluções eficientes e de alta tecnologia para pequenos e 

grandes clientes. A Urano é considerada uma empresa inovadora e 

pioneira em muitos segmentos.  

Atualmente a Urano é uma das maiores fabricantes de balanças 

eletrônicas do País e líder do segmento na região Sul. Atua também no 

mercado de impressoras fiscais e soluções para automação comercial. 

Conta com 152 funcionários, uma filial na capital paulista, regionais, 

representantes e grande rede de revendedores, distribuidores e 

assistências técnicas em todo o Brasil.  

Mais informações no site: www.urano.com.br  
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