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EDITORIAL

Em plena Copa do Mundo, esta edição traz na seção Personal Case o depoimento de um CEO que 

discorda do dito popular “não se mexe em time que está ganhando”. Trata-se de Claudio Vieira, 

que, após passar 21 anos na Price Waterhouse, fundou em 2012 a C+6 Brasil Business & Marketing, 

empresa que cria e desenvolve ideias e ações para gerar mais valor às companhias.

Com as câmeras ainda voltadas quase que exclusivamente para a Copa, mostramos o avanço da TV 

fora de casa, um fenômeno mundial. Maior empresa de mídia out of home do Brasil, a Outernet viu 

sua receita crescer 60% no ano passado, após passar por profunda reestruturação.

Em seguida, pulicamos os cases de três empresas de TI que vêm registrando forte expansão. 

O primeiro é o da Target Sistemas, voltada exclusivamente para o segmento de distribuição, que 

investiu no ano passado num amplo processo de branding.

O segundo é o da SoftExpert, uma desenvolvedora e fornecedora de softwares e serviços para a 

gestão de processos de negócio, conformidade regulamentar e governança corporativa. 

O terceiro é o da Audaces, que conseguiu se destacar em tecnologia e inovação voltada ao setor da 

moda, tornando-se referência mundial.

Voltamos nesta edição a abordar a área de manutenção, com a publicação de mais dois trabalhos 

premiados no 28º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos. 

O primeiro é um case da Vale, que desenvolveu um processo de eliminação de perdas relacionadas 

a falhas nos equipamentos da área de embarque do Porto de Ponta da Madeira, gerando um ganho 

de R$ 400 milhões por mês para a empresa.

O segundo é um artigo de especialistas do Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia (Cimatec), 

do Senai, sobre a importância da gestão do conhecimento para a gestão da manutenção.

Na área de consultoria, trazemos o case do Setec Consulting Group, que tem como diferencial o 

desenvolvimento de projetos adequados à realidade de cada cliente, com extensão para suas res-

pectivas cadeias de valor.

Fechando a série de cases, a Duke Energy expõe o planejamento, a execução e os resultados obti-

dos com projeto ambiental implantado em municípios do Paraná.

Ao fim, Décio Clemente conta no seu Cases & Causos, com a graça habitual, como um prefeito de 

São Paulo foi parar na primeira página de um jornal com chifre, batom, cílios postiços e bota branca.

JOÃO PENIDO     EDITOR
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Quando sua empresa diz 
não ao trabalho infantil, 
muita gente pode dizer 
sim para sua marca.

Invista nas crianças e adolescentes do 
Brasil e tenha o selo de reconhecimento 
da Fundação Abrinq.

Seja uma Empresa Amiga da Criança.

Saiba mais pelo site 
www.fundabrinq.org.br/peac
ou pelo telefone 11 3848 4870 

Uma iniciativa:
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PERSONAL CASE

Claudio Vieira
CEO e fundador da C+6 Brasil Business & Marketing

NA EQUAÇÃO DA APRENDIZAGEM OS 

ERROS VALEM MAIS DO QUE OS ACERTOS

VOCAÇÃO
“Nasci, cresci e desenvolvi meus estudos sempre 

ouvindo meu pai e irmãos mais velhos falando sobre 
Engenharia Civil, mais especificamente sobre a área 
de Construção Pesada e obras governamentais. De 
uma coisa sempre tive certeza: eu não seria enge-
nheiro. Nada contra a profissão, mas sim por aptidão 
pessoal.

Meu pai era sócio de empresa de Consultoria na 
área de Engenharia Civil, e meus irmãos atuavam na 
mesma empresa. Mais tarde, também trabalhei lá, 
porém nas áreas de negócios e concorrência pública. 
O momento era de desenvolvimento da tecnologia 
de computadores pessoais, que começavam a ser 
implantados nas empresas.

Logo após finalizar o antigo Colégio, em 1983, 
eu sabia que teria caminhos a seguir, mas tinha em 
mente que não seria Engenharia Civil, Arquitetura e 

A inquietação, tanto pessoal quanto profissional, marca a carreira de Claudio Vieira. 

Após trabalhar 21 anos na Price Waterhouse, atual PwC, ele fundou em 2012 a C+6 

Brasil Business & Marketing, empresa que cria e implementa ideias e ações para gerar 

mais valor às companhias. Sempre em busca de novos conhecimentos, tanto no Brasil 

quanto no exterior, ele diz que aprendeu a “aprender muito mais com os erros do que 

com os acertos”.

outras profissões correlatas. Iniciei algumas tentati-
vas e cursei um ano de Direito, em 1984, e um ano de 
Economia, em 1985. Pensava em Medicina. Até hoje 
me questiono o fato de gostar tanto de medicina e 
nunca ter prestado vestibular para o curso. Um dia, 
conversando com amigos e com o tempo já passan-
do, resolvi que faria a opção pelo básico, que na épo-
ca, 1986, era Administração de Empresa. Mas queria 
uma especialização adicional e fiz a opção por Co-
mércio Exterior. Nunca atuei nessa área, mas ela me 
deu a base para conhecer e alimentar o desejo de ex-
plorar as possibilidades de negócios globais, mesmo 
que naquele momento de minha vida ainda não fosse 
algo que tivesse ressonância no meio empresarial.”

O INÍCIO
“A tecnologia começou a despertar meu interes-

se. Como fiquei responsável por essa área dentro da 
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empresa familiar, entre 1986 e 1988, percebi 
que necessitava alçar voos mais altos. Eu es-
tava limitado, sem saber exatamente qual era 
minha limitação. Mas algo pessoal me desafia-
va a ir em frente. Não só pela profissão, mas 
para, também, respirar ares diferentes dos de 
uma empresa familiar.

Comecei a fazer contatos com amigos e 
enviar currículos para o mercado. E, since-
ramente, sem foco definido. Eu sabia que 
necessitava de mudança. Um dia recebi um 
“telegrama” – sim, pois não existia celular 
naquela época – de uma empresa chamada 
Price Waterhouse, que eu pouco conhecia e, 
na realidade, confundia com outra empresa, 
a White Westinghouse. Fui à entrevista sem 
nenhuma pretensão e, 20 dias depois, come-
cei a trabalhar lá, no dia 5 de janeiro de 1989, 
em área não técnica, justamente na implementação 
de procedimentos e padrões de processamento de 
textos digitais.

Não era uma área nobre, pelo contrário, mas era 
uma área por onde passavam todas as informações 
da empresa, e além de dar treinamento a todos os 
funcionários, me possibilitava desenvolver um rela-
cionamento em todos os níveis da hierarquia e, tam-
bém, conhecer todas as linhas de negócios.

Nesse meio-tempo, comecei a me interessar por 
Marketing, aprofundar meus conhecimentos em ne-
gócios internacionais e a entender a ética da comu-
nicação em empresas prestadoras de serviços (es-
pecificamente a área de Auditoria Externa), que não 
tinham permissão de fazer propaganda e publicidade. 
Meu desejo então, já passados dois anos de empresa, 
era ter desafios novos que permitissem utilizar todo 
meu potencial de crescimento. Área de Marketing 
em empresas de prestação de serviços profissionais 
no início dos anos 1990 era algo quase inexistente no 
Brasil e na América do Sul e ainda engatinhava nos 
EUA e Europa.”

NOVOS CONHECIMENTOS
“Como meu interesse por marketing tornava-se 

cada vez maior, e a empresa concebeu um peque-

no departamento de 
Marketing e Comu-
nicação, fiz uma pós-
-graduação na FAAP 
em Administração de 
Marketing – naque-
la época, era focada 
muito em indústrias e 
vendas e, raramente, 
em serviços. Manifes-
tei meu interesse pela 
mudança de área in-
ternamente e poucos 
meses depois já esta-
va integrado à equipe 
de Marketing. 

A motivação era 
crescente. Comecei 

uma busca incessante, nacional e internacionalmen-
te, pela área de pesquisas institucionais, pelo desen-
volvimento de ações que fossem além da propagan-
da e publicidade, mas que focasse o core business 
da empresa e propiciasse algo inovador e, principal-
mente, desafiador.

Percebi, que mais do que conhecer Marketing, 
eu precisava ter noção exata do que era o negó-
cio da empresa, mesmo não sendo da área técnica 
de Auditoria, Consultoria Tributária e Empresarial 
e Aquisições e Fusões. Eu precisava conhecer pro-
fundamente sobre Gestão de Negócios e tive um  
coach excelente de Rogério Calderón, um profissio-
nal que muito admiro, com quem tive a oportuni-
dade de trabalhar e adquirir muito conhecimento e 
com quem ainda hoje troco informações. Na época, 
Rogério era um sócio da PricewaterhouseCoopers; 
hoje é corporate controller director & head of inves-
tor relations no Itaú-Unibanco e board member da 
Tecnisa. Ele me abriu por completo as possibilidades 
de pensar e refletir sobre minha carreira, não somen-
te na empresa como também sobre ampliar os hori-
zontes futuros.

De nossas conversas eu tive duas certezas. A pri-
meira era que eu precisava conhecer o que acon-
tecia fora do mundo da organização. Me isolei por 

“Comecei uma busca 
incessante, nacional 
e internacionalmente, 
pela área de 
pesquisas 
institucionais, pelo 
desenvolvimento de 
ações que fossem 
além da propaganda 
e publicidade, mas 
que focasse o core 
business da empresa”
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quase dois meses nos EUA, onde iniciei 
um network que até hoje me propi-
cia buscar mais, inovar mais, e querer 
sempre adquirir novos conhecimentos 
e, melhor ainda, compartilhá-los com 
outros profissionais. Logo que voltei ao 
Brasil fiz um MBA em Gestão Empresa-
rial na FGV.”

MUDANÇAS
“Os anos foram passando. A vontade 

de conhecer mais do que conhecia au-
mentava a cada dia, e a inquietação pes-
soal e profissional também. 

A dinâmica de uma empresa na área de prestação 
de serviços profissionais, líder do setor em que atua 
globalmente, é muito diferente de uma indústria, mas 
eu ainda sentia que havia novos desafios como Ge-
rente Executivo na área de Markets, Marketing e Co-
municações na empresa. 

Implementei, junto com toda a equipe, muitas 
mudanças. Nesse ponto, ressalto mais um profissio-
nal pelo qual tenho muito respeito e admiração, que 
é o Fernando Alves, CEO da agora PwC Brasil, com 
quem tive uma proximidade profissional muito for-
te. Ele sempre deixou muito claro que todo desafio 
depende de muito suor, muitos esforços mentais e 
físicos, um pouquinho de sorte, mas que a qualidade 
é fundamental, acima de tudo para ultrapassar todos 
os resultados esperados. Com Fernando, também 
aprendi a aprender muito mais com os erros come-
tidos do que com os acertos. E essa foi uma lição 
diária e prazerosa.

Nessa época eu exercia as funções de gerente 
executivo sênior (na realidade com atuação de dire-
tor) em âmbito nacional, mas percebia que, por mais 
desafios que pudesse ter, na realidade faria apenas 
um aperfeiçoamento dos processos e ações. Havia 
chegado a hora de uma mudança mais radical.

Em novembro de 2009 conversamos, e, em abril 
de 2010, após 21 anos e 8 meses de firma,  minha 
relação com a PwC terminou. Da mesma forma que 
me senti quando me divorciei pela primeira vez, pres-
senti que uma nova fase viria de forma intensa.”

FUNDAÇÃO DA C+6 BRASIL
“Com meus filhos morando 

na Europa para finalizar o High 
School e prepararem-se para 
o College, deixei a firma e no 
mesmo dia e fui ao encontro 
deles. Era o meio da primavera 
europeia. Novos ares e mente 
arejada. Fiquei por algum tem-
po conhecendo novos negócios 
profissionais e ampliando meu 
network internacional. Ao retor-
nar ao Brasil, associei-me a uma 

empresa focada em Marketing de Relacionamento e 
Eventos Corporativos e Promocionais, cujo principal 
cliente era a própria PwC. Na realidade, a empresa foi 
desenvolvida especialmente para atender a PwC e, 
posteriormente, novas demandas de serviços. Seg-
mentos completamente diferenciados surgiram, e 
nesse meio-tempo percebi que as portas se abriam 
para novos horizontes e perspectivas.

Assim, iniciei um novo MBA Internacional na FGV 
focado em Gestão Econômica e Estratégica de Ne-
gócios Internacionais que finalizo este ano, confesso 
que com um prazo acima do esperado em função de 
viagens e projetos.

Fiquei com esta associação até meados de 2012, 
pois queria e quero mais. Fundei a C+6 Brasil – Busi-
ness & Marketing, cujo foco é  integrar profissionais, 
estratégias empresariais e comerciais, marketing, co-
aching, comunicação, pesquisas, brand e relações 
públicas e atuar do pensamento à ação.

Nesse ano e meio como CEO e Founder da em-
presa, já atendemos clientes dos mais diversos se-
tores, como a indústria automobilística, segmento 
financeiro, saúde, shopping centers, real state, segu-
rança, moda e mercado de luxo.

Além disso, a C+6 Brasil – Business & Marketing se 
associou internacionalmente à TAA – Trusted Advi-
sor Associates, que tem seu headquarter em Orange 
County, em New Jersey, e está presente em vários pa-
íses da Europa e Oriente, e à FKapital – High Network 
Individual, da Suiça, que também tem operações em 
Dubai.  Em janeiro de 2014 a TAA me nomeou como 

“Hoje, aos 47 
anos, o que mais 
me motiva com os 
novos negócios 
é a possibilidade 
de continuar a 
aprender mais 
a cada dia”
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COO – Chief Operator Officer para toda a América 
Latina. Além disso, somos associados à Aurea Co-
mercial (comercialização de Shopping Centers) e à 
FMR Sports & Entertainment Marketing. Esta é uma 
associação que, também, considero muito especial, 
pois nos deu a responsabilidade por toda a área de 
relacionamento nacional e internacional da Aston 
Martin Racing, equipe de competição com carros da 
Aston Martin em vários países do mundo.

Nossos escritórios estão em São Paulo, San Francis-
co, Lausanne e Dubai. No segundo semestre deste ano 
o escritório de Lisboa estará em pleno funcionamento.

Esses anos estão sendo totalmente focados em 
investimento e integração de negócios, o que inclui 
diversão, viagens e, claro, muitos estudos de merca-
do, aquisição e compartilhamento de conhecimento 
local e global.

Hoje, aos 47 anos, o que mais me motiva com 
os novos negócios é a possibilidade de continuar a 
aprender a cada dia mais, conhecer novas culturas e 
como lidar profissionalmente com negociações tão 
distintas entre os países, principalmente no Oriente. 
Compartilhar todo esse aprendizado e contribuir para 

a formação de novos profissionais ainda mais com-
petitivos, competentes e éticos está no nosso DNA e 
nos atributos de nossa marca, que visa o crescimento 
dos negócios nacional e globalmente.

Esse é também o conselho, ou ao menos a su-
gestão, que dou a todos os novos e aos já veteranos 
empreendedores, para nunca se acomodarem e fa-
zer de seu business um eterno desafio, na busca da 
constante inovação e reinvenção de seus propósitos.

Ao contrário do que muitos dizem que “em time 
que está ganhando não se mexe”, eu, particularmen-
te, sou completamente a favor de realizar mudanças 
e novos experimentos no momento em que estamos 
ganhando, pois é bem mais fácil retornarmos ao eixo 
principal, caso a situação tenda a sair do controle e 
daquilo que foi planejado.

Diria que nosso lema hoje é que somos movidos 
por desafios e resultados, o que não nos difere de 
outras empresas, mas que nossa capacidade de nos 
reinventar a cada novo momento nos dá a agilidade 
necessária para sairmos na frente quando preciso e, 
mais que isso, adequar nossa visão de futuro a cada 
novo dia.”
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A Outernet, do grupo Bandeirantes, maior empresa de mídia digital out of home do Brasil, 

promoveu completa reestruturação que, entre outros resultados, elevou a receita em 60% no ano 

passado. A participação da empresa neste mercado pulou de 19,7%  para 26% em 2013. O case a 

seguir mostra o que foi feito para se chegar a esses resultados.

A reestruturação foi feita de modo a oferecer mais 
informação, prestação de serviço e entretenimento 
aos cidadãos de diversas cidades. Os principais resul-
tados dessa mudança podem ser comprovados pela 
integração de processos, ganhos de escala na área 
tecnológica, nova estrutura organizacional e a oferta 
de um leque de produtos sem concorrência no mer-
cado publicitário.

O avanço da mídia exterior é um fenômeno mun-
dial. O segmento de mídia out of home (OOH) cres-
ce vertiginosamente no Brasil e, se comparado ao 
desempenho verificado em outros países, ainda tem 
muito a avançar nos próximos anos. A cada dia, mais 
empresas do setor investem em novas tecnologias 
para atingir os consumidores fora de casa, disputan-
do a atenção com as paisagens urbanas, aparelhos 
móveis, livros e jornais, antigos companheiros dos 
usuários no transporte público.

Em São Paulo, a maior cidade da América Latina, 
o projeto Cidade Limpa alterou a maneira de se co-
municar com o público nas ruas. Os outdoors saí-
ram de cena e surgiram outros canais dispostos a 
acompanhar o consumidor em todo o seu trajeto. 
O faturamento desse segmento cresce ano a ano, e 

A CONSOLIDAÇÃO 
DA TV FORA DE CASA

OUTERNET

Marcos Amazonas 
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em 2013 não foi diferente: de acordo com o Projeto 
Inter-Meios, avançou 21,82% sobre 2012, totalizan-
do R$ 1,11 bilhão. Tal volume representa 3,45% de 
todo o investimento na mídia brasileira, de R$ 32,2 
bilhões no ano passado. A distribuição da verba den-
tro da mídia exterior registrou variação positiva de 
17,4% para o segmento OOH, com faturamento de 
R$ 256,6 milhões. As demais áreas que compõem o 
meio são mobiliário urbano, móvel, outdoor e painel. 

Já no mercado norte-americano, com faturamen-
to total de US$ 161 bilhões em 2012, empresas de 
OOH são responsáveis por 4,7% desse volume. No 
mesmo ano, na Europa o faturamento atingiu US$ 
111 bilhões, e as empresas de out of home foram res-
ponsáveis por 7%. Há, portanto, enorme oportunida-
de de crescimento em um país com as dimensões 
territoriais do Brasil. 

A entrada de grandes players no setor no Bra-

sil – como o Grupo Bandeirantes, ao qual pertence 
a Outernet – agregou tecnologia, novas métricas e 
conteúdos relevantes criados especificamente para o 
meio. Segundo Flávio Polay, diretor nacional de Ven-
das e Marketing da Outernet, esse fato fez com que 
o segmento de mídia OOH passasse a crescer inde-
pendentemente dos resultados atuais do mercado 
publicitário tradicional. Pela relevância e abrangên-
cia, o setor, merecidamente, ampliou seu espaço no 
bolo publicitário.

A estratégia da Outernet nos últimos anos para 
crescer no segmento foi partir para uma série de 
aquisições de pequenas e médias empresas regio-
nais. Dessa forma, integram a holding a TV Minuto 
(metrôs de São Paulo e Brasília);  TVO (ônibus de São 
Paulo e Belo Horizonte), Canal Você (ônibus e metrô 
em Porto Alegre); MOV TV (ônibus no Rio de Janeiro); 
Mão Dupla (publicidade estática em ônibus de São 

21,8

6,8 Painel

Painel Mídia
Exterior
(Total)

Pay TV Mídia
DOOH

Rádio Televisão Mercado
Cinema

Jornal
Internet

Revista-2,1
-5,6

-7,6

-26,2

-3,8

9,810,5

17,418,0

48,5

Guias e
Listas

GRÁFICO 1

PROJETO INTER-MEIOS – CENÁRIO NO BRASIL
VARIAÇÃO DO INVESTIMENTO EM MÍDIA (COMPARATIVO JANEIRO A DEZEMBRO 2013 x 2012)
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Paulo); Orla TV (Rio de Janeiro) e NextMídia (rede de 
terminais rodoviários em várias regiões do país). Em 
2014, a MOV TV, em sociedade com a RioPar, passou 
a atuar no nicho de busdoor e envelopamento após 
aquisição da DMC Outbus, oferecendo mais opções 
de ações e projetos para agências e anunciantes in-
teressados nos mercados carioca e fluminense.

Segundo pesquisa Ipsos Marplan, todo esse con-
teúdo impacta cerca de 13 milhões de pessoas men-
salmente por meio de 40 mil pontos, entre telas e 
painéis espalhados em 28 cidades brasileiras. 

COMPLEXIDADE DA OPERAÇÃO
O negócio de mídia out of home é viabilizado a 

partir da integração dos processos de produção, 
transmissão, exibição, monitoramento e comercia-
lização. Com tantas aquisições realizadas pela Ou-
ternet nos últimos anos, o que poderia ser encara-
do como grande vantagem competitiva provocava 
problemas internos decorrentes da multiplicidade de 
funções e da falta de uma coordenação estratégica 
centralizada. 

Os problemas eram facilmente detectados no tri-
pé conteúdo, comercial e tecnologia. Era primordial 

reduzir o custo operacional, criando escala de ope-
ração; ampliar a audiência dos canais; desenvolver 
posicionamento claro e unificado; e montar ope-
ração comercial única, tornando-se mais relevante 
para agências e anunciantes. (Ver Figura 1)

Os resultados, após a adoção de diversas medi-
das, foram logo percebidos com a atração de novos 
anunciantes, aumento da receita e de share de mer-
cado, redução do turn over e de horas de trabalho. O 
processo está em andamento, com a simplificação 
dos processos internos, criação de novos conteúdos 
e integração das plataformas. 

Estrategicamente, a holding Outernet decidiu 
manter em paralelo a operação em aeroportos, por 
contar com consumidores e anunciantes totalmente 
diferenciados dos demais meios em que atua. Assim, 
a empresa Modern Media, criada após a Outernet 
vencer licitação para comercialização de todas as 
propriedades de mídia no aeroporto de Guarulhos,  
permanece como uma operação independente.

GESTÃO INTEGRADA  
Com diferentes estruturas societárias, as empresas 

da mídia out of home da holding Outernet manti-
nham equipes comerciais totalmente distintas e au-
tônomas, competindo entre si pela atenção dos pro-
fissionais de mídia e, consequentemente, da verba 
publicitária. Nas agências de propaganda era comum 
o encontro de contatos comerciais da Outernet nas 
salas de espera, aguardando a vez para oferecer o 
“seu” produto ao profissional de mídia. O publicitá-
rio, por sua vez, não entendia os motivos para não 
conseguir em uma única conversa planejar uma ação 
junto ao maior player do setor, líder absoluto nos 
transportes públicos do país.

Com o objetivo de encerrar esse discurso frag-
mentado, no final de 2012 foram iniciadas mudan-
ças profundas para que todas as empresas do grupo 
passassem a contar com uma gestão integrada. Um 
passo fundamental nesse sentido foi a unificação das 
equipes comerciais. A dificuldade estava no fato de 
os profissionais não conhecerem os produtos oferta-
dos por seus colegas de empresa, apresentando frágil 
discurso para oferta de solução eficiente ao mercado 

FIGURA 1
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anunciante. Foi criado, então, concurso inter-
no na área de vendas, dividindo os executivos 
de conta das diferentes empresas em quatro 
equipes. Juntos, eles precisavam atingir metas 
a partir da comercialização de pacotes integra-
dos. O prêmio, entregue em março de 2013, 
contemplava todos os participantes da equipe. 
Portanto, juntos, eles se tornavam mais fortes, 
sendo fundamental nesse processo conhecer 
profundamente todos os produtos ofertados.

Após essa etapa, em abril do mesmo ano, 
foi oficialmente anunciado ao mercado a uni-
ficação da área comercial da Outernet, sendo 
possível a partir de então oferecer pacotes in-
tegrados ou formatos individuais, conforme a 
necessidade, campanha ou ação do anuncian-
te. Aos poucos saíam de cena os diversos nomes de 
empresas da holding para assumir, cada vez mais, 
a marca Outernet. No início de agosto, o mercado 
publicitário – composto por profissionais de mídia, 
atendimento e criação – e importantes anunciantes 
foram convidados para a festa The Outernet Nite, 
com a presença de DJs internacionais e sorteio de 
passagens aéreas para Nova York. 

Estudo de branding realizado por consultoria es-
pecializada resultou na criação do slogan “Gente em 
Movimento”, reforçando o posicionamento de TV 
fora de casa. Essa reestruturação foi vantajosa tam-
bém para o anunciante, que agora entende melhor 
o que somos e o que podemos oferecer nos metrôs, 
ônibus e terminais rodoviários de todo o país. Flávio 
Polay, diretor nacional de Vendas e Marketing da Ou-
ternet, ressalta a importância também em preparar o 
mercado publicitário para utilizar cada vez melhor o 
meio, criando ações específicas para o out of home 
em vez de adaptações. Com esse objetivo, também 
foi ampliada a área de Projetos Especiais, ligada di-
retamente ao Departamento Comercial, na busca 
pela venda de patrocínios atrelados a conteúdos 
específicos, maximizando resultados de campanhas 
e extrapolando as telas e painéis. O foco da equipe 
é mostrar ao mercado publicitário que o transporte 
público é uma opção interessante para todo tipo de 
campanha.

TECNOLOGIA
A aquisição de diversas 

empresas ao longo dos 
anos levou também a 
Outernet a atuar em vá-
rias plataformas distintas. 
Cada empresa adotava 
uma solução tecnológi-
ca própria. Um grande 
desafio era, portanto, a 
integração de processos 
de produção, transmis-
são, exibição e comer-
cialização do conteúdo, 
todos sustentados pe-
las mesmas ferramentas 

tecnológicas. Responsável pela área, Lyzbeth Cro-
nembold, diretora de Tecnologia e Operações, ex-
plica que, quanto mais integradas e padronizadas 
essas plataformas estiverem, mais fácil será todo o 
processo.

Dessa forma, o conteúdo é produzido,  entregue e 
monitorado em uma única plataforma. Já o proces-
so de distribuição de sinais para as telas em metrôs, 
ônibus e terminais rodoviários permanecem inaltera-
dos, respeitando as diferenças tecnológicas de cada 
meio, seja via fibra ótica ou sistema digital wireless, 
por exemplo. 

O próximo passo será investir na maior interativi-
dade com os usuários, oferecendo serviços variados 
pelo celular. O aparelho móvel, portanto, deixa de ser 
encarado como concorrente para se tornar parte da 
estratégia de compartilhamento com as telas da Ou-
ternet. Também o georreferenciamento, com propa-
gandas dirigidas aos interesses dos usuários e de sua 
localização, será outro investimento valioso para o 
crescimento da empresa. 

Parcerias estabelecidas com empresas e univer-
sidades têm sido fundamentais para o desenvolvi-
mento de novas tecnologias na empresa. É o caso, 
por exemplo, do kit de instalação disponibilizado às 
montadoras de ônibus e trens, fazendo com que os 
veículos saiam da fábrica com as telas instaladas. 
Além do estreitamento de relação com os fabrican-
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tes, foi possível reduzir em 50% o tempo de instala-
ção em cada unidade.

Para 2014 um dos desafios da área tecnológica é a 
concentração do centro de operações, denominado 
NOC (Network Operation Center), na sede paulistana 
da Outernet e não mais em várias cidades do país. Ao 
reunir o monitoramento das 13 mil telas espalhadas 
em todo o Brasil em um só endereço, será possível 
obter visão consolidada de cada cidade de maneira 
mais ágil e estruturada.

CONTEÚDO
Representante do segmento social que mais cres-

ceu no Brasil nos últimos anos, a nova classe média 
(B2+C) compõe o público majoritário da Outernet 
em suas mais variadas plataformas. São pessoas que 
saem cedo para trabalhar, estudar, e voltam tarde 
para casa utilizando diferentes meios de transporte. 
Para esse público central, motor do consumo hoje 
no país, é que a Outernet dedica esforços para a cria-

ção de conteúdo focado em informação, prestação 
de serviço e entretenimento.

De acordo com o instituto Ipsos Marplan, a audi-
ência efetiva em quatro mercados onde a Outernet 
está presente – São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito 
Federal e Porto Alegre – atingiu um público de 13 
milhões de pessoas. Essa audiência posiciona a em-
presa atrás das três maiores emissoras de TV aberta 
do país e do maior portal de pesquisa e à frente de 
todos os demais. (Ver Gráfico 2)

Apenas números, no entanto, não bastavam para 
a equipe de conteúdo da Outernet. Era preciso ir 
às ruas, conversar com os usuários, andar cada vez 
mais no transporte público para entender profun-
damente as nuances de cada meio e colocar novas 
ideias em prática. Dessa maneira, ficou evidente a 
necessidade de substituir imagens estáticas por ví-
deos nos vagões de metrôs, nas telas dos terminais 
rodoviários e nos ônibus, processo previsto para se 
acentuar em 2014, a partir de novas parcerias firma-
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das com produtores, artistas, entidades e formado-
res de opinião. 

Também os templates das diferentes telas sofreram 
alteração, agora unificados, mais coloridos e com re-
dução de interferências visuais. Para Catarina Casano-
va, diretora de Programação e Conteúdo, a empresa 
está se firmando, cada dia mais, como uma emisso-
ra de televisão, inclusive como modelo de negócio. 
Desenvolvemos uma produção específica para out of 
home, uma mídia para quem está em movimento. 

Com base no perfil demográfico e psicográfico 
dos usuários – e assumidamente  posicionada como 
uma TV fora de casa –, a Outernet monta a grade 
de programação similar à adotada pelas emissoras 
de televisão. Pela manhã, notícia, dicas de ofertas de 
emprego e muita prestação de serviço para quem 
acordou cedo e ainda não teve tempo de se atuali-
zar a respeito dos últimos acontecimentos. À tarde, 
quando o público é mais diversificado, foco maior no 
entretenimento, dicas de saúde e da área cultural. Já 
à noite vai ao ar programação mais leve, para relaxar 
o público, sem deixar de lado os serviços úteis. 

Ao todo, são veiculadas 80 notícias diariamente, 
inclusive nos feriados e fins de semana, com equipe 
permanentemente de plantão. O looping dos progra-
mas é baseado no tempo de permanência do usuário 
em cada meio de transporte. A equipe desenvolve 
planejamento anual, com conteúdos especiais para 
efemérides e grandes eventos. É o caso, por exem-
plo, da realização da Copa do Mundo FIFA no Brasil. A 
Outernet se beneficia pelo fato de ser o único veículo 
de mídia a estar mais perto do torcedor/consumidor 
em todo o momento da competição. De acordo com 
as regras do torneio, somente patrocinadores oficiais 
podem chegar a menos de 2,5 quilômetros dos es-
tádios. Nenhum problema para a Outernet, já que 
a holding controla as telas de ônibus e metrôs que 
levam os torcedores às arenas Itaquera (São Paulo), 
Maracanã (Rio de Janeiro), Mané Garrincha (Brasília), 
Beira-Rio (Porto Alegre) e Mineirão (Belo Horizonte).

RESULTADOS
O aumento de 60% da receita publicitária em 2013 

é um dos resultados mais significativos e prova de que 
todas as mudanças promovidas 
na empresa caminham na di-
reção correta. Estável e lucra-
tiva, a Outernet se firma como 
o principal player do segmen-
to, pronta para atuar em novos 
nichos e regiões no país. Sua 
participação no mercado de 
mídia digital out of home saltou 
de 19,7% em 2012 para 26% em 
2013. (Ver Gráfico 3)

A partir da reorganização e 
profissionalização dos merca-
dos afiliados, cidades como 
Rio de Janeiro, Porto Alegre 
e Brasília responderam por 
parcela importante no fatura-
mento da empresa. Já as telas 
instaladas em ônibus da cida-
de de São Paulo alcançaram o 
melhor resultado comercial, 
audiência e tecnologia. A pau-
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latina melhora do sistema de transporte públi-
co em várias regiões do país é peça importante 
em todo esse processo.

A equipe comercial melhorou em 60% o ín-
dice de clientes perdidos, caindo de 51% para 
20%; aumentou em 34% o número de inser-
ções de clientes contínuos e em 46% o vo-
lume de novos clientes. Para Flávio Polay, ao 
oferecer maior audiência e maior relevância 
em nossos projetos embutimos, certamente, 
maior valor ao nosso produto.

O turnover da área comercial, que atingiu 
120% em dezembro de 2012, caiu para índi-
ces inexpressivos um ano depois. As horas 
despendidas em processos internos duplica-
dos também foram drasticamente reduzidas. 
Com novos investimentos em informatização 
da área comercial estabelecidos para 2014, 
pretende-se integrar ainda mais as equipes es-
palhadas pelo Brasil e oferecer sistema único 
de emissão de pedido de inserção publicitária 
e outros procedimentos administrativos. O planeja-
mento prevê, ainda, a unificação completa das telas e 
da programação; desenvolvimento de novas parce-
rias com produtores de conteúdo; e desenvolvimen-
to de novas propostas comerciais.

AÇÕES DIFERENCIADAS
A ampliação da área de Projetos Especiais mos-

trou-se altamente rentável com a criação de ações 
diferenciadas, que provocaram impacto positivo en-
tre o público e os anunciantes. 

Alguns exemplos:

MORTO-VIVO 

O Canal Space utilizou o terminal rodoviário Tietê, 
em São Paulo, por onde passam diariamente cerca 
de 90 mil usuários, para divulgar a série “Outubro Ar-
repiante”. A comunicação foi além das telas de 42’, 
instaladas estrategicamente em todo o terminal, 
como os vídeos walls do embarque e desembarque. 
Criada pela agência AGE Isobar, a ação começa com 
chamadas e fotos nas telas do metrô informando 
que um morto fugiu do velório. Em seguida, um ator 

caracterizado de morto 
aparece andando e inte-
ragindo com os passagei-
ros do terminal. 

ANÚNCIOS GIGANTES 

Um dos símbolos do 
metrô de São Paulo, o tú-
nel que liga as estações 
Consolação (Linha Verde) 
e Paulista (Linha Amare-
la) foi o local escolhido 
pela Rede Anhanguera 
para hospedar anúncios 
gigantes. A instituição de 
ensino instalou dois pai-
néis de 140m2 na liga-
ção, criados pela Ogilvy 
& Mather, com o intuito 
de captar novos alunos. 
A ação durou 30 dias e 

atendeu as expectativas do anunciante em conversar 
diretamente com o target de interesse da universida-
de, com total aderência à marca.

QUIOSQUES NA ORLA 

O site de classificados grátis OLX optou pelas telas 
da Outernet nos 135 quiosques da orla carioca para 
mostrar ao público a importância de se desfazer do 
que não serve mais e ainda ganhar dinheiro com a 
iniciativa. Criada pela agência We, em parceria com a 
área de projetos especiais da Outernet, a ação con-
sistiu na instalação de molduras em todas as telas da 
TV Orla, mostrando que esta é umas das mídias mais 
fortes do verão carioca. A campanha durou toda a 
estação. Além dos quiosques, nas telas dos ônibus 
convencionais foram exibidos três novos filmes que 
reforçam o conceito “desapega” e apresentam ao 
consumidor os benefícios e facilidades de vender 
pelo portal. 

MINICURSO DE INGLÊS 

Com o intuito de ganhar um minicurso de inglês 
na rede de ensino de idiomas CNA, os passageiros 

O site de 
classificados 
grátis OLX optou 
pelas telas da 
Outernet nos 135 
quiosques da 
orla carioca para 
mostrar ao público 
a importância de 
se desfazer do que 
não serve mais 
e ainda ganhar 
dinheiro com a 
iniciativa
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do metrô e dos ônibus precisavam enviar um SMS 
com o CEP da sua residência ou trabalho. Em segui-
da, recebiam uma mensagem dizendo qual a unidade 
mais próxima ao CEP informado. Num segundo mo-
mento, recebiam uma ligação desta unidade e eram 
convidados a fazer quatro aulas gratuitas. Nos 67 dias 
de veiculação a instituição realizou 6.640 interações, 
indicando as unidades mais próximas aos usuários.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Durante dois dias de novembro as telas dos ônibus, 
rodoviária, catamarãs e trens de Porto Alegre, geren-

ciadas pelo Canal Você, veicularam anúncio com 
foto de uma criança perdida. Em menos de 24 horas, 
um usuário a reconheceu e colaborou para sua lo-
calização em uma cidade no noroeste do Estado. A 
divulgação feita em parceria com o Departamento 
Estadual da Criança e do Adolescente (Deca), da Po-
lícia Civil, demonstrou a eficiência do meio também 
em relação à prestação de serviço. As informações e 
fotos são divulgadas logo após o registro do desapa-
recimento. Além da foto, são divulgados nome, data 
de desaparecimento, idade, possível local da ocor-
rência, e contato do Disque-Denúncia.

Marcos Amazonas é CEO da Outernet
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Para reforçar seu posicionamento e estratégia de negócio - de dedicar-se à realização do 

potencial da distribuição, vivenciando a realidade de cada cliente para gerar soluções aderentes 

aos negócios –, a Target Sistemas investiu em 2013 num amplo processo de branding. 

O objetivo do trabalho foi reafirmar a Target 
como única empresa de tecnologia exclusivamen-
te voltada para o setor de distribuição, reforçando 
e tornando ainda mais definidos todos os atribu-
tos, de forma a serem percebidos por todos os pú-
blicos, desde os colaboradores, até os clientes e 
prospects.

Como resultado, a empresa resgatou toda a sua 
essência e diferenciais, que passaram a ser transmi-
tidos também em uma nova identidade visual. 

O destaque da nova marca é o símbolo que re-
presenta a letra “T”, formado por setas que demons-
tram agilidade nos produtos e serviços que, cada 
vez mais, aproximam indústria e varejo. Além disso, 
a forma está em multiplicação e ascendência, re-
metendo a evolução da empresa e ao propósito de 
crescer com a distribuição. As cores em tons aver-
melhados transmitem a paixão pelo setor e a tipo-
grafia própria e em caixa-baixa indica proximidade e 
atenção aos relacionamentos construídos ao longo 
dos anos.

A essência e razão de existir da Target é a paixão 
por crescer com a distribuição. Na visão da empre-
sa, esse setor precisa de um parceiro especialista e 
comprometido, que alavanque os seus negócios, 

INVESTIMENTO EM BRANDING
E NOVA IDENTIDADE VISUAL

TARGET SISTEMAS

Rafael Rojas Filho
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promovendo organização, crescimento e 
acompanhamento próximo e contínuo. 

O SEGMENTO DISTRIBUIDOR
Em linha com a expansão do consumo 

interno, nos últimos anos, o setor de distri-
buição tem registrado uma trajetória de cres-
cimento acima da inflação. De acordo com 
dados da Associação Brasileira dos Atacadis-
tas e Distribuidores de Produtos Industriali-
zados (ABAD), em 2013, o segmento faturou  
R$ 197,6 bilhões. O volume representa uma 
expansão real de 4,2%. 

Considerando que o setor responde por 
mais de 50% da movimentação dos itens de 
consumo básico das famílias, a busca por efi-
ciência faz parte do dia a dia de todos os dis-
tribuidores. E, nesse contexto, cada vez mais, 
a tecnologia ganha destaque. 

A TARGET
Com o objetivo de ser a principal parceira 

dos distribuidores e crescer com esse mer-
cado, em 1995 foi fundada a Target Sistemas. 
Trata-se da única empresa de tecnologia dedicada 
exclusivamente ao setor de distribuição no Brasil. A 
companhia, que tem uma trajetória de sucesso ba-
seada na qualidade e eficiência nos serviços para as 
empresas do segmento, oferece soluções em sof-
twares próprias e aderentes, serviços especializados 
e um time de especialistas dedicados unicamente 
ao setor. 

Para atender distribui-
dores dos mais diferen-
tes segmentos, o mix de  
soluções da Target se in-
tegra perfeitamente, per-
mitindo que o uso seja to-
talmente amigável, o que 
significa garantia de esta-
bilidade e evolução para o 
distribuidor.

A empresa, que surgiu 
na capital paulista, hoje 
está presente em todo o 
país e conta com unidades 
em operação nas cida-
des de São Paulo, Ribeirão 
Preto, Porto Alegre, Rio de 
Janeiro, Recife e Salvador. 
Nos últimos anos, a Target 
cresceu, em média, 30% 
ao ano. Em 2013, o fatu-
ramento atingiu a casa de  
R$ 11 milhões. 

Para 2014, a companhia 
mantém a previsão de crescimento em torno de 
30%, com o lançamento de novas soluções, atua-
lizações de produtos já existentes, aprimoramento 
do atendimento e foco intenso em logística. Quan-
do o assunto é expansão, os planos da marca en-
volvem, inclusive, a abertura de novas unidades de 
atendimento nas regiões Centro Oeste e Norte, que 
deverão entrar em operação em 2015.

Enquanto isso, no ano em que completa 18 anos 
e chega à maioridade, a Target comemora a mudan-
ça para uma nova sede e se orgulha dos números 
alcançados.

SOLUÇÕES INTEGRADAS 
E SERVIÇOS EXCLUSIVOS
A Target oferece ao mercado um mix formado 

por soluções integradas e serviços exclusivos que 
tornam a distribuição mais ágil e eficiente. As solu-
ções de software estão focadas nas áreas de gestão, 
automação de vendas, logística e fiscal/financeira. 

Mais de 250 clientes

Mais de 6.000 usuários no ERP

Mais de 25 mil representantes e vendedores

Mais de 50 mil empregos diretos e indiretos

Mais de 150 mil produtos distribuídos

Mais de 450 mil pontos de venda abastecidos

R$ 1,4 bilhão em produtos faturados mensalmente

TABELA 1

NÚMEROS DA TARGET

Para 2014, 
a companhia 
mantém a 
previsão de 
crescimento 
em torno de 
30%, com o 
lançamento de 
novas soluções, 
atualizações 
de produtos 
já existentes, 
aprimoramento 
do atendimento e 
foco intenso em 
logística
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O Target ERP é o carro-chefe da marca. A 
solução controla todas as atividades da em-
presa nas áreas comercial, logística, financei-
ra, fiscal e contábil, com poderosas ferramen-
tas de gestão de todas essas áreas.

Ainda voltada para gestão, a Target ofere-
ce o Target BI. Totalmente integrado ao ERP e 
acessível pela web, tem como objetivo apre-
sentar graficamente o painel de controle com 
indicadores para análise de desempenho de 
toda a operação da empresa. 

Entre as ferramentas para automação de 
vendas, o Target MOB possui controle da 
equipe de vendas, sugestão de pedidos e fle-
xibilidade comercial únicos no mercado. A 
troca de informações é permanente e auto-
matizada, dispensando qualquer intervenção 
do usuário.

O Target TAB é o catálogo eletrônico de 
vendas que permite apresentação de imagens 
e vídeos que alimentam o varejista de informações 
importantes sobre produtos, exposição, campanhas 
etc. Essas informações podem vir diretamente das 
respectivas indústrias, chegando à equipe do distri-
buidor de forma rápida e sem intervenção do usuário.

Com foco em logística, as soluções da Target 
começam com o Target WMS. A ferramenta garan-
te uma movimentação inteligente de produtos no 
depósito, gerenciando validade, regras de armaze-
namento e garantindo produtividade e eficácia em 
todo o processo. 

O Target MLOG tem foco no controle e agilidade 
da logística. A solução, 100% integrada ao ERP e ao 
WMS, controla toda a movimentação dos produtos 
por meio da leitura dos códigos de barras, por ra-
diofrequência.

Para a área fiscal financeira, a Target oferece o 
Target NFe, que tem como finalidade garantir se-
gurança e agilidade para emissão de nota fiscal 
eletrônica. A solução é integrada com todas as  
SEFAZ do país e gerencia automaticamente a troca 
de informações e emissão de DANFEs. Sua funcio-
nalidade é uma extensão do faturamento do ERP, 
não requerendo qualquer intervenção do usuário.

A apuração e geração 
de todas as obrigatorie-
dades fiscais e contábeis 
podem ser realizadas 
pelo Target FISCON, que 
é alimentado automati-
camente pelas informa-
ções operacionais gera-
das pelo ERP.

Especificamente para 
integrar laboratórios e 
distribuidoras em pro-
cesso de OLs (operações 
logísticas), a Target pos-
sui o Target EDI-OL. A 
ferramenta, flexível para 
a rápida inclusão de no-
vos laboratórios, impor-
ta automaticamente os 
pedidos gerados pelas 

equipes de vendas e retorna as confirmações cor-
respondentes. 

ROTA PLAN, A MAIS RECENTE SOLUÇÃO
Entre as soluções lançadas em 2014, um dos des-

taques é o Rota Plan. Totalmente integrado com o 
Target ERP, o Rota Plan é um software de roteiriza-
ção. Ao receber um conjunto de pedidos, a solução 
apresenta no mapa a localização de cada entrega, o 
que possibilita ao usuário selecionar o conjunto de 
entregas geograficamente próximas.

Após a montagem da carga, o Rota Plan informa 
peso, cubagem, sequência ideal, custo, distância e 
tempo estimado da entrega, alertando ao usuário, 
por exemplo, sobre cargas que excedam a capaci-
dade do veículo ou entregas que ocorrerão fora do 
horário de recebimento do cliente. Também desta-
ca as entregas com custo percentual superior aos 
parâmetros definidos para a rota e veículo. Retorna 
todas as informações ao ERP para que, com base 
nelas, seja dada sequência aos trabalhos logísticos.

As decisões tomadas pelo Rota Plan orientam as 
prioridades para separação e ordem de carrega-
mento no veículo. Com essas informações, a car-

Por ser voltado 
apenas para 
distribuidores e 
já estar 100% 
integrado com as 
soluções Target, 
os custos de 
implantação e 
manutenção do 
sistema estão 
muito abaixo 
dos roteirizadores 
de mercado
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ga é disposta no caminhão na ordem em que será 
entregue, reduzindo o tempo em cada cliente, au-
mentando o volume de entrega de um veículo no 
mesmo período, diminuindo o percurso executado 
por este e os erros de entrega, e consequentes de-
voluções. 

Neste primeiro momento, a solução está dispo-
nível, exclusivamente, para os distribuidores que 
utilizam o ERP Target. Por ser voltado apenas para 
distribuidores e já estar 100% integrado com as so-
luções Target, os custos de implantação e manuten-
ção do sistema estão muito abaixo dos roteirizado-
res de mercado. 

Até o fim de 2014, a previsão da Target é que o 
Rota Plan esteja em plena utilização, com mais de 
metade dos clientes trabalhando com a solução.

CONSULTORIA LOGÍSTICA
Muito mais que soluções tecnológicas, a Target 

também oferece serviços especializados. Além do 
chamado Programa de Evolução do Distribuidor 
(PED), que tem como objetivo auxiliar os distribui-
dores na plena utilização das soluções Target, a em-
presa oferece consultoria logística. 

Considerando que a logística representa cerca de 
70% do custo de um distribuidor, a consultoria lo-
gística da Target tem como objetivo ajudar a tornar 
todo o processo mais eficiente. Com o profundo 
conhecimento do segmento, a Target ajuda os seus 
clientes desde o processo de definição da planta 
ideal de um CD para garantir agilidade na chegada, 
no carregamento e na saída dos caminhões até a 
implantação das melhores práticas. 

Ou seja, a consultoria logística contribui forte-
mente para maior agilidade e qualidade nas en-
tregas, com produtos embalados e identificados, 
acessíveis ao entregador, de acordo com sua rota 
de entrega, e com baixíssimo índice de devoluções 
por erros ou atrasos. 

Essa consultoria só é possível devido à expertise 
da Target no setor de distribuição. Conhecedora das 
diferentes realidades do país e dos desafios de cada 
região a empresa, consegue estar cada vez mais 
próxima de seus clientes, ouvir suas necessidades e 

criar soluções com particularidades dos diferentes 
segmentos em que atua. Os trabalhos são realiza-
dos por profissionais que reúnem grande conheci-
mento da logística do distribuidor e pleno domínio 
das soluções Target. Os resultados obtidos até o 
momento têm estimulado a ampliação da equipe e 
dos serviços, com significativas reduções de tempo, 
erros e custos na operação logística, elevando mui-
to o nível de serviço do distribuidor.

OUTROS SERVIÇOS
Outros serviços oferecidos pela Target envol- 

vem Implantação, Suporte, Upgrade e Ensino a  
Distância (EAD).

IMPLANTAÇÃO

Conhecendo seus impactos, a Target dá grande 
atenção ao processo de implantação do ERP. Como 
base nessa experiência, criou e aprimora uma me-
todologia que garante sua segurança. O treinamen-
to individualizado, sempre no ambiente do cliente, 
e o rigor com todos os testes e validações tem ga-
rantido um histórico de sucesso na realização do 
trabalho.

SUPORTE

A Target não dá suporte apenas ao produto, mas 
também à operação e à gestão do distribuidor. Para 
isso, forma equipes de especialistas no negócio da 
distribuição. É sabido que a partir da implantação da 
solução a Target passa a ser decisiva na gestão e 
operação do cliente.

UPGRADE

A movimentação constante do mercado de distri-
buição e da tecnologia impõe uma atenção perma-
nente a todas as evoluções necessárias em nossos 
produtos. A partir do contato diário com o distribui-
dor, suas necessidades, oportunidades e tendências 
são planejadas e são desenvolvidas as novas versões 
dos softwares.

Ensino a Distância – EAD
Módulos de treinamento a distância que têm 
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como objetivo garantir o melhor uso de nossas so-
luções com menor custo.

RESULTADOS
Entre os resultados obtidos depois de um ano de 

implantação das soluções Target no cliente, desta-
cam-se: 

> Crescimento das vendas: 44%
> Aumento da rentabilidade: 20%
> Ampliação do número de clientes atendidos: 37%
> Ampliação do mix de produtos trabalhados: 21%
> Crescimento no número de pedidos: 51%
> Redução da ruptura (corte + evolução): 35%
> Melhoria no nível de atendimento de pedidos: 53%
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O FUTURO
A Target nasceu de um sonho e rapidamente se 

tornou uma realidade sólida e rentável.
Hoje, a empresa é parte essencial da cadeia de 

abastecimento, impactando mais de 50 mil usuários 
de distribuição de norte a sul do país, num movimen-
to permanente de aproximação às diferentes dinâ-
micas locais e de entendimento das soluções mais 
aderentes aos negócios e ao sucesso dos clientes.

Ciente de seu compromisso com seus clientes e 
parceiros, a Target é incansável na pesquisa e de-
senvolvimento de novas soluções e segue aprimo-
rando seus serviços.

Nos planos da marca para este ano, está previsto 
o lançamento do Rota Cli, que fará o acompanha-
mento das entregas no cliente, uma solução para 
armazenamento e gestão de XML na web e ainda 
uma nova solução para e-commerce.

E os desafios não param por aí. Num país de di-
mensões continentais, os desafios são gigantes e 

o papel da distribuição no sistema logístico ganha 
cada vez mais importância para a sobrevivência e 
desenvolvimento dos negócios.  

Neste cenário, a atuação da Target e seu know 
how como única empresa de tecnologia com foco 
exclusivo no setor de distribuição no Brasil são fun-
damentais no auxílio a distribuidores de diferentes 
portes para que possam otimizar suas operações e 
reduzir erros, aprimorando seu nível de serviço com 
rentabilidade.

Para os próximos quatro anos, até 2018, as ex-
pectativas da Target são bastante promissoras e es-
tão alinhadas com a atuação da empresa, que inves-
te incessantemente no desenvolvimento de novas 
soluções para a área de distribuição.

Com isso, a empresa tem como meta alcançar 
700 clientes atendidos, 18 unidades de atendimento 
em todo o Brasil e um faturamento anual na casa 
dos R$ 40 milhões, consolidando-se como a me-
lhor opção para o segmento distribuidor.

Rafael Rojas Filho é fundador e diretor da Target Sistemas
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SOFTEXPERT

Ricardo Lepper

Fundada em 1995, a SoftExpert é uma desenvolvedora e fornecedora de softwares e 

serviços para gestão de processos de negócio, conformidade regulamentar e governança 

corporativa. Sua estratégia de crescimento está calcada no estabelecimento de parcerias 

comerciais, tanto no Brasil quanto no exterior, e no investimento em ações de marketing 

com foco em temas ligados à excelência na gestão. 

Prestes a completar 20 anos de atuação no mer-
cado, a empresa tem mais de 2 mil  clientes e 300 mil 
usuários de suas soluções espalhados pelo mundo. 
São empresas dos mais variados portes e segmentos 
de atuação, incluindo manufatura, governo, farma-
cêutico, hospitais e laboratórios, serviços financeiros, 
alta tecnologia e TI, educação, energia e utilidade 
pública, logística, varejo e serviços, dentre outros.

Em conjunto com a rede de parceiros nacionais 
e internacionais, a SoftExpert oferece serviços de 
implantação, treinamento, hospedagem, validação, 
suporte e assistência técnica, com o intuito de asse-
gurar que os clientes obtenham sempre o máximo 
de retorno sobre seus investimentos. 

As soluções da empresa têm como objetivo au-
xiliar as organizações na conquista dos mais altos 
padrões de eficiência, qualidade e inovação em pro-
dutos, serviços e processos, proporcionando a ace-
leração e integração de todas as operações e níveis 
da organização. Além disso, as soluções dão supor-
te às organizações no cumprimento de uma diversi-
dade crescente de padrões, leis e regulamentos que 

ESTABELECENDO PARCERIAS PARA
DAR SUPORTE AO CRESCIMENTO
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afetam as operações internas, por meio da dispo-
nibilização de um rico conjunto de funcionalidades 
baseadas nas melhores práticas especializadas para 
cada ramo empresarial.

A SoftExpert prioriza a criatividade e inovação; 
por isso, emprega um modelo de colaboração dis-
tribuída por mais de 30 países. Esses profissionais 
possuem mesclas de conhecimento técnico e visão 
de negócio para desenvolverem novas e melhores 
soluções/serviços para disponibilizar nesse merca-
do competitivo de software. A empresa oferece um 
conjunto completo de soluções para atender a con-
formidade e excelência de gestão, tudo integrado 
em um sistema único e confiável.

Em 2013, a SoftExpert obteve crescimento no 

lucro de 34% em comparação ao ano anterior e 
aumento de 15% nos negócios concretizados com 
clientes nacionais e internacionais, ultrapassando a 
marca de R$ 50 milhões. No mercado internacional, 
elevou em 45% o número de negócios e estabele-
ceu dez novas parcerias, nos seguintes países: África 
do Sul, Argentina, Equador, Estados Unidos da Amé-
rica, Holanda (Benelux), Índia, México e Peru. 

Os resultados obtidos em 2013 são fruto de um 
planejamento estruturado e, principalmente, de 
uma visão de internacionalização do negócio, ini-
ciada em 1999, e da mobilização de investimentos 
ininterruptos a longo prazo decorrentes dessa deci-
são. Em 2013, a SoftExpert estabeleceu trinta novas 
parcerias comerciais, sendo vinte nacionais e dez 
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> Gestão de Processos de Negócio [BPM]
> Gestão da Performance Corporativa [CPM]
> Gestão dos Ativos Empresariais [EAM]
> Gestão do Conteúdo Empresarial [ECM]
> Gestão da Qualidade Empresarial [EQM]
> Gestão do Meio-Ambiente, Saúde e Segurança [EHSM]
> Gestão de Governança, Riscos e Regulamentos [GRC]
> Gestão do Desenvolvimento Humano [HDM]
> Gestão de Serviços de TI [ITSM]
> Gestão do Ciclo de Vida do Produto [PLM]
> Gestão de Projetos e Portfolios [PPM]
> Gestão de Riscos Corporativos [ERM]

> ISO 9000
> ISO13485
> ISO 14000
> ISO 31000
> OHSAS 18000
> ISO/TS 16949
> FDA 21 CFR Part 11
> FDA 21 CFR Part 820
> ISO 22000 (HACCP)

TABELA 1

PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO  
DO SOFTEXPERT EXCELLENCE SUITE

TABELA 2

PRINCIPAIS REGULAMENTOS ATENDIDOS PELA SUÍTE

> ISO/IEC 17025
> SOX
> AS/NZS 4360
> BSC
> PMBOK
> JCAHO
> ISO 20000 (ITIL)
> COBIT
> CMMI e muitos outros.

internacionais. Com esses números, atualmente 
conta com 56 parceiros no mercado nacional e 47 
no mercado internacional.

Em 2013, a SoftExpert continuou investindo 25% 
do faturamento em pesquisa e desenvolvimento, vi-
sando evoluir o portfólio de soluções. Entre as no-
vidades apresentadas pela empresa no ano, consta 
o SoftExpert Cloud, que permite a contratação das 
soluções da SoftExpert por meio dos serviços sob 
demanda em Cloud Computing, além de um mé-
todo “na nuvem” de consultoria e treinamento aos 

clientes com tempo de execução extrema-
mente reduzido e de baixo custo.

Entre os investimentos em ações de  
marketing, no Brasil destacam-se o patro-
cínio e participação em eventos do setor, 
como o BPM Day, ECM Show, Congresso 
Internacional de Gerenciamento de Projetos 
etc. No mercado internacional, a empresa 
participou, pelo terceiro ano consecutivo, do 
Gartner Orlando ITXpo, nos Estados Unidos, 
e pelo segundo ano consecutivo da CEBIT, 
evento mundial de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TIC) que ocorre anualmen-
te na Alemanha (Hannover), além de outros 
eventos setoriais em diversos países de atua-
ção da empresa.

Para 2014, a SoftExpert tem como meta um 
crescimento de 20% no faturamento global e 50% 
no faturamento no mercado internacional. As prin-
cipais estratégias para suportar esses crescimentos 
estão relacionadas a novas parcerias comerciais, 
sendo dez no mercado nacional e dez no merca-
do internacional, além do investimento em ações 
de marketing veiculadas de forma direta e por meio 
das diversas mídias especializadas, incluindo redes 
sociais, e sempre com foco em temas ligados a ex-
celência na gestão e nos processos de negócio e 
novidades no portfólio de produtos. 
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No mercado nacional, a prioridade é a expansão 
em regiões de maior potencial de negócios e bai-
xa cobertura atual, além da ampliação das parcerias 
especializadas em negócios ou nichos de mercado 
específicos. Já no internacional, a prioridade é a 
abertura de novas parcerias para expansão da pre-
sença e cobertura comercial nos países do G20.

No segundo semestre de 2014 está previsto o 
lançamento da nova versão do SoftExpert Excellen-
ce Suite (SE Suite) – solução completa para auto-

mação e aprimoramento de processos de negócio, 
excelência na gestão e conformidade regulamentar, 
que traz dezenas de novas funcionalidades e ino-
vações em relação à versão atual, a exemplo do 
novo módulo destinado a pesquisas de satisfação. 
Além disso, o produto foi totalmente redesenhado e 
aprimorado em termos de ergonomia e usabilidade, 
com destaque para a interface portal de manuseio 
intuitivo, e o lançamento de uma versão totalmente 
concebida para dispositivos móveis.

Ricardo Lepper é CEO da SoftExpert
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Criada em 1992, em Florianópolis, a Audaces é uma empresa 100% nacional, líder na América 

Latina em programas de CAD/CAM para confecções. Em poucos anos, conseguiu se destacar em 

tecnologia e inovação voltada ao setor da moda e tornou-se referência mundial.

A Audaces atua hoje em mais de 70 países e se 
distingue nos mercados nacional e internacional 
por conta da inovação e facilidade de operação de 
seus produtos.   

Já no fim da década de 1980, a informática pro-
movia uma revolução no mundo e causava-nos en-
tusiasmo. Éramos, então, alunos do Curso de Ciência 
da Computação da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e queríamos participar dessas mu-
danças. Na instituição, pudemos conhecer a reali-
dade das empresas do Estado, onde identificamos 
inúmeros processos industriais que poderiam ser 
aprimorados. Enquanto o ambiente acadêmico mos-
trava as possibilidades da informática, a realidade do 
mundo empresarial era demasiadamente artesanal. 

PRIMEIRO PILOTO
A Audaces nasceu como uma resposta tecnológi-

ca às necessidades das indústrias. O primeiro piloto 
da nossa empresa foi um software CAD (Compu-
ter Aided Design ou Desenho Assistido por Com-
putador) e CAM (Computer Aided Manufacturing ou 
Manufatura Auxiliada por Computador), destinado à 
produção de matrizes de solados injetados para a 
indústria calçadista. 

CONQUISTANDO CLIENTES AO REDOR 
DO MUNDO COM TECNOLOGIA BRASILEIRA 

AUDACES

Claudio Grando 
Ricardo Cunha
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Embora a criação garantisse economia sig-
nificativa de matérias-primas, inicialmente, 
não houve interessados no produto. 

Em 1991, um fabricante de móveis visi-
tou a universidade em busca da opinião de 
alunos e professores sobre um produto que 
pretendia adquirir. Era um software euro-
peu para otimização de corte de chapas de 
madeira. Nós abordamos esse empresário 
e prometemos desenvolver em uma sema-
na um sistema próprio capaz de executar a 
função, e conseguimos convencê-lo a adiar 
a compra. 

Ainda sem a menor ideia da complexidade 
de um sistema de planejamento automáti-
co de corte e sem as facilidades da Internet, 
passamos dia e noite na biblioteca da UFSC 
em busca de artigos técnicos publicados em 
revistas especializadas. Pedimos material também 
a outras bibliotecas dentro e fora do país, mas não 
havia tempo para aguardar as respostas.

Em um PC XT 186, passamos madrugadas aden-
tro ao longo de cinco dias e desenvolvemos o pro-
tótipo. Na segunda-feira, como prometido, o sis-
tema foi apresentado. O encontro serviu para que 
o empresário desistisse do software europeu, mas 
não foi suficiente para que ele adquirisse a versão 
nacional. 

O sistema foi aprimorado por mais um mês, até 
que conseguimos vendê-lo a outra indústria move-
leira. Em três anos, o Audaces Plano de Corte, como 
o sistema foi batizado, tornou-se o software de cál-
culo de aproveitamento de chapas de madeira mais 
utilizado no Brasil. 

Não era um software original; existiam concor-
rentes. A conquista do mercado ocorreu porque, 
já em seu primeiro produto, a Audaces apresenta-
va uma das suas características mais marcantes: a 
facilidade de uso. Além de cumprir a sua função, o 
software tinha diferenciais incomuns para a época, 
como interface inteiramente gráfica, relatórios grá-
ficos impressos em alta definição e operação extre-
mamente simples via mouse. Isso numa época em 
que o Windows 3.1 ainda não fora lançado.

DEFININDO O 
RUMO DOS NEGÓCIOS
Em 1999, a Audaces in-

gressou no Centro Em-
presarial para Laboração 
de Tecnologias Avançadas 
(Celta), em Florianópolis 
(SC), incubadora da Fun-
dação Certi. Nessa fase, a 
empresa ganhou seu perfil 
atual. Na época, emprega-
va cinco pessoas. Ao deixar 
o Celta, empregava 30. No 
período, foram formatados 
a cultura da empresa, os va-
lores e as competências es-
senciais dos colaboradores.

Essa época também mar-
cou a definição do rumo que os negócios seguiriam. 
A empresa possuía então quatro produtos destina-
dos a diferentes segmentos. Havia o sistema Plano 
de Corte para indústria moveleira, o CAD/CAM para 
metalmecânica, um software 3D para planejamen-
to de posicionamento de cargas em empresas de 
transporte e o CAD/CAM para a indústria de confec-
ção. Porém, ao desenvolvermos um plano de negó-
cios com horizonte de 36 meses, percebemos que 
não poderíamos atuar em quatro áreas tão distintas.

A opção em se concentrar em planos de corte 
e CAD/CAM para confecções deveu-se às neces-
sidades de alguns empresários do setor. Em feiras, 
como a Fenasoft, e na própria empresa, industriais 
do segmento buscavam soluções diferentes. As 
confecções contavam com soluções complexas, 
caras e com serviços deficientes. 

Tendo em mãos tecnologia de ponta em com-
putação gráfica, determinação em desenvolver pro-
dutos de fácil operação e conhecimento técnico, 
optamos pelo novo segmento que, na época, era 
dominado por empresas estrangeiras.

DNA BRASILEIRO
O maior desafio foi mostrar ao mercado nacional 

que a Audaces, uma empresa 100% brasileira, era 

A Audaces 
ingressou, em 
1999, no Centro 
Empresarial 
para Laboração 
de Tecnologias 
Avançadas 
(Celta), em 
Florianópolis 
(SC), incubadora 
da Fundação 
Certi
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detentora de tecnologia de ponta que poderia tor-
nar-se referência mundial. À medida que os clientes 
eram conquistados, o feedback recebido reforçava 
a convicção sobre o lugar da Audaces no mercado. 

O retorno era de que as suas soluções eram muito 
eficientes, fáceis de aprender e utilizar. Além disso, 
os serviços eram vistos como confiáveis e o aten-
dimento da equipe, diferenciado, por ser humano e 

objetivo. Tais características tornaram os produtos 
Audaces acessíveis a milhares de confecções e pro-
fissionais da área.

Durante vários anos, principalmente em feiras, 
os representantes da empresa eram questionados 
se eram os distribuidores da Audaces no Brasil, pois 
a empresa tinha produtos e imagem de uma refe-
rência mundial. Confiantes e cientes de que, para 

1992 
Fundação da Audaces Automação e Informática Industrial;

1993 
Lançamento do Audaces Plano de Corte, primeiro sistema da empresa;

1996 
Lançamento do Audaces Vestuário, primeiro software para o segmento de confecções;

1997 
Primeira exportação do Audaces Vestuário para a Argentina;

2004 
Lançamento do Audaces Digiflash e do primeiro hardware da empresa, o Plotter Audaces Jet Ultra;

2007 
Lançamento do Audaces Idea;

2008 
Lançamentos do Audaces Neocut, primeira máquina de corte fabricada no Brasil, e do Audaces Tower Jet, 
primeiro plotter do mundo que imprime verticalmente;

2009 
Abertura das Unidades São Paulo e Minas;

2010 
Abertura das Unidades NE, Argentina e Colômbia;

2012 
Lançamento do Audaces 3D.

QUADRO

LINHA DO TEMPO
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ser sustentável, uma empresa de tecnologia 
precisa estar em vários mercados, decidimos 
buscar outros países, em 1997. 

Inicialmente, exportamos para o Merco-
sul. Dez anos depois, era hora do grande 
teste de qualidade e inovação, com ingres-
so na Espanha, Alemanha e Portugal, países 
que têm indústrias têxteis extremamente 
exigentes. 

INOVAÇÃO
A facilidade de operação do usuário de-

manda muita tecnologia. Outro ponto-chave 
para o sucesso da Audaces é a constante ino-
vação, presente nos processos da empresa, 
nos lançamentos frequentes de atualização 
dos sistemas e apresentação de novos pro-
dutos. 

O Audaces Vestuário, por exemplo, ganhou 12 
versões em quinze anos. Para que isso ocorresse, 
os códigos de fonte tiveram de ser reescritos quatro 
vezes. Uma delas, já estava reescrita para o Windo-
ws 8 antes que o sistema operacional estivesse no 
mercado. Ações como essa, complexas e extrema-
mente caras para uma empresa de tecnologia, pos-
sibilitam ao usuário ter o que há de melhor a cada 
geração de computadores e sistemas operacionais. 

Fiel à inovação, mantemos equipes que buscam 
sugestões nos mais de 70 países onde atuamos. Na 
Audaces, essas ideias são trabalhadas por meio de 
uma metodologia própria, chamada Desenvolvi-
mento Ágil, que consiste em um conjunto de téc-
nicas e ferramentas que possibilitam, com rapidez, 
o desenvolvimento de soluções para atender às 
necessidades dos clientes de diferentes mercados. 
Esse método foi introduzido na empresa por um 
profissional que implantou as mesmas técnicas no 
Centro de Desenvolvimento da Samsung, na Coreia 
do Sul.

Em 2006, passamos a contar com um PMO (es-
critório de projetos), para gerir o ciclo de vida dos 
produtos. Hoje, o Escritório Ágil realiza a tarefa com 
técnicas pouco comuns mesmo entre empresas de 
tecnologia. Esses investimentos visam ao rápido en-

tendimento dos anseios 
do mercado e também 
à criação de inovações 
que atendam deman-
das que só surgirão no 
futuro.

PRODUTOS
Antes mesmo da  

implementação des-
sas técnicas, a Audaces 
sempre esteve aten-
ta às necessidades do 
mercado e como a tec-
nologia poderia aten-
dê-las. Em 2001, deci-
dimos tornar possível a 
digitalização de moldes 

feitos à mão, permitindo a transição do tradicional 
para o moderno, possibilitando aos que realizavam 
modelagens em papel usufruir dos benefícios da 
computação. Na época, já existiam mesas digitali-
zadoras. Porém, eram gigantescas e atravancavam 
as áreas de criação. 

Ao longo de três anos, foi desenvolvido o sistema 
Audaces Digiflash que, com uma única foto, per-
mitia a digitalização dos moldes com precisão mi-
limétrica. Na primeira versão, lançada em 2004, a 
base para fixação dos moldes poderia ficar em uma 
parede, liberando todo o espaço antes ocupado 
pelas digitalizadoras. Até hoje, as características do 
produto o tornam único no mundo. Em 2008, um 
levantamento realizado pelo Monitor Group e pela 
revista Exame apontou o Audaces Digiflash como 
uma das dez principais inovações da indústria brasi-
leira naquela década.

Outra inovação que respondeu rapidamente a 
demandas de indústrias foi o sistema de criação de 
moda Audaces Idea. Em 2003, já estávamos decidi-
dos a atuar em diferentes mercados e, neles, realizar 
lançamentos simultaneamente. Naquele momento, 
o desenvolvimento da moda passava a se concen-
trar em alguns países, como Estados Unidos, Itália 
e Espanha, e as confecções começavam a lançar 

AUDACES       TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O sucesso da 
Audaces é a 
constante inovação, 
presente nos 
processos da 
empresa, nos 
lançamentos 
frequentes de 
atualização 
dos sistemas e 
apresentação de 
novos produtos
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muitas coleções ao ano, em vez de uma a cada es-
tação, como faziam pouco tempo antes.

Nesse cenário, concentramo-nos no desenvolvi-
mento do sistema de desenho de coleções Audaces 
Idea, que eleva a produtividade dos departamentos 
de criação de moda. Esse foi o primeiro software para 
criação e engenharia de produto pensado exclusi-
vamente para moda. Já na primeira versão, possuía 
diversas ferramentas específicas para o segmento, 
como biblioteca de modelos e acessórios, módu-
lo de engenharia de produto (para mensuração de 
custos), ferramentas para criação compartilhada e 
rede social própria do sistema, que permitiam ao 
estilista criar até dez vezes mais produtos do que 
conseguiria em um software de desenho tradicional 
ou no desenho manual. 

Para a visualização completa das criações antes 
mesmo da confecção da primeira peça-piloto, cria-
mos o sistema Audaces 3D, que simula, na tela do 
computador, o caimento das roupas em manequins 
virtuais de acordo com o tecido escolhido, volume-
tria de todas as peças e estampas, entre outros. Esse 
sistema de simulação tridimensional de modelagem 
reduz significativamente a construção do número 
de peças-piloto e proporciona diversos benefícios, 
como facilidade no trabalho, reduções de custo e 
de desperdício de material e otimização do tempo 
de modelagem.

A Audaces não restringiu a inovação aos seus 
sistemas. Em 2003, decidimos produzir máquinas 
de corte automático de tecido, passando a dispu-
tar mercado com empresas com mais de 40 anos 
de existência. Após cinco anos de planejamento, 
quando se definiu que a atuação se daria com equi-
pamentos de alta tecnologia e alta precisão, fáceis 
de operar e de manutenção barata, ingressamos no 
segmento. 

Seguindo esse plano, possibilitamos o acesso de 
muitas confecções à tecnologia. Em 2013, a Auda-
ces tornou-se líder nacional em corte automático 
de tecidos. 

Atualmente, estamos presentes em centenas 
de pequenas, médias e grandes indústrias do seg-
mento de confecção e dos setores aeronáutica, 
automobilística, náutica e estofados, entre outros. 
A tecnologia evoluiu e hoje contamos com uma 
solução completa (criação das peças, planejamen-
to, enfesto e corte) para a automação de salas de 
corte de indústrias que utilizam materiais flexíveis. 
Somos uma das poucas no mundo e a única em-
presa na América Latina que tem o domínio dessa 
tecnologia.

Estamos presentes também em mais de 250 insti-
tuições de ensino técnico, superior e de pós-gradua-
ção que utilizam os nossos sistemas na formação de 
mão de obra qualificada para o mercado.

Claudio Grando e Ricardo Cunha são diretores-fundadores da Audaces
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A Vale desenvolveu em 2012 um processo de tratamento de perdas por meio da identificação 

e priorização das que eram relacionadas à manutenção em falhas nos equipamentos da área 

de embarque do Porto da Ponta da Madeira, em São Luís, no Maranhão. O método aplicado ao 

sistema de embarque de minério de ferro da Vale usa a engenharia de confiabilidade para atacar e 

eliminar pequenas falhas de forma imediata e definitiva, com enormes ganhos para a empresa. 

O trabalho começou em maio de 2012 quando o 
sistema de embarque apresentava uma Disponibili-
dade Intrínseca (DI) de 71% e o total de 300h de Ho-
ras de Manutenção Corretiva (HMC). Com o trabalho 
diário do Grupo de Pequenas Falhas (GPF) e a apli-
cação da Engenharia de Confiabilidade, foi possível 
obter uma DI de 91% e alcançar o recorde de HMC 
de 80 horas. 

Será mostrada a implementação do método Aná-
lise de Causa Raiz (RCA) na eliminação/redução de 
pequenas falhas do embarque no Porto Norte a 
fim de garantir menor número de horas corretivas  
na manutenção, assegurando maior confiabilidade 
aos equipamentos, bem como seus respectivos re-
sultados. 

SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA
Com sede no Brasil e presente em mais de 30 países, 

a Vale é uma empresa global, comprometida com a 
qualidade de vida e a preservação ambiental das re- 

O MÉTODO DE ELIMINAÇÃO
DE PEQUENAS FALHAS

VALE

Antonio Carlos Leal Castro Jr. 
Liana de Amaral Melo 
Regivaldo Carvalho 
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giões em que está inserida. Tem escritórios, 
operações e explorações espalhados pelos 
cinco continentes. É a maior produtora global 
de minério de ferro e também tem forte atua-
ção na produção de níquel, cobre, fertilizan-
tes, manganês e ferroligas. Opera um sistema 
integrado de logística, com ferrovias, portos e 
terminais marítimos e navios. 

O sistema Norte, do qual faz parte o Termi-
nal Marítimo de Ponta da Madeira (TMPM), é 
responsável pelo escoamento do minério de 
ferro de Carajás. A primeira parte do trajeto é 
feito por trens: são 892 km percorridos na Es-
trada de Ferro Carajás até o porto em São Luís, 
no Maranhão. 

Os trens chegam ao Terminal Marítimo de 
Ponta da Madeira, no Maranhão, um dos maio-
res terminais do mundo para escoamento de 
minério de ferro. O terminal tem calado pro-
fundo, adequado para receber navios grandes, 
como os Valemax. 

Navios do tipo Valemax, com capacidade para até 
400 mil toneladas de minério de ferro, partem em 
direção a sete portos na Ásia, Oriente e Europa. Há 35 
navios disponíveis para realizar o transporte. 

Além dos portos que recebem os navios Valemax, 
a Vale opera uma Estação Flutuante de Transferência 
de minério de ferro nas Filipinas: em alto-mar, o mi-
nério é transferido para navios menores, que partem 
em direção a diversos portos. 

TERMINAL DE PONTA DA MADEIRA 

Localizado próximo ao Porto de Itaqui, no estado 
do Maranhão, o Terminal Marítimo de Ponta da Ma-
deira tem capacidade para acomodar cinco navios ao 
mesmo tempo, com calado médio de 24 m de pro-
fundidade. É usado para movimentar principalmente 
minério de ferro, e também minério de manganês, 
concentrado de cobre e ferro-gusa produzidos pela 
Vale e ferro-gusa e grãos de soja de terceiros. 

DESCARREGAMENTO E ESTOCAGEM 

No Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, qua-
tro viradores de vagões descarregam em média 90 

mil vagões de minério de 
ferro por mês em uma 
operação ininterrupta de 
24x7. 

O minério de ferro é 
armazenado em nove 
pátios de estocagem do 
terminal, que têm a ca-
pacidade total de arma-
zenagem de 6 milhões 
de toneladas. 

EMBARQUE 

O minério é recupe-
rado dos pátios de es-
tocagem por quatro ERs 
(Empilhadeira/Recupera-
dora) e três RPs (Recu-
peradora) e transportado 
por um sistema de apro-

ximadamente 70 km de correias transportadoras até 
os quatro Carregadores de Navios (CNs), que por sua 
vez levam o material até os porões dos navios. 

A manutenção desses ativos tem fundamental pa-
pel na competitividade da empresa, uma vez que seu 
principal produto, o minério de ferro, é embarcado 
por esses equipamentos. Caso um desses ativos pare 
em emergência ou manutenção corretiva, a parada 
acarretará alto impacto na produção. 

Evitar ou minimizar a perda da capacidade des-
ses ativos de desempenhar sua função, e com base 
nos conceitos básicos de confiabilidade, objetivan-
do reduzir o numero de falhas ou ainda o tempo de 
parada emergencial e maximizar o desempenho dos 
equipamentos da planta é o que este projeto visa 
por meio do uso da metodologia Análise de Causa 
Raiz (RCA).  

DESENVOLVIMENTO 
O sistema de embarque é operado 24 horas por 

dia, sete dias por semana, ou seja, de forma ininter-
rupta. Qualquer parada indesejada é imediatamente 
sinalizada pelo sistema supervisório e o motivo e o 
tempo para normalização são registrados. A Engenha-

Localizado próximo 
ao Porto de 
Itaqui, no estado 
do Maranhão, o 
Terminal Marítimo 
de Ponta da 
Madeira tem 
capacidade para 
acomodar cinco 
navios ao mesmo 
tempo, com calado 
médio de 24 metros 
de profundidade
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ria de Confiabilidade do Porto Norte estratifica esses 
dados gerando um relatório chamado perfil de per-
das e através desse relatório gera um gráfico chamado 
Curva ABC, no qual as falhas são divididas por número 
de horas da seguinte forma: Curva C maior que 4 ho-
ras, Curva B entre 1 e 4 horas e Curva A menor que  
1 hora, onde encontra-se o foco desse projeto (ver 
Gráfico 1). 

Tendo em vista o elevado número de horas corre-
tivas na totalidade da Curva ABC e que a concentra-
ção dessas horas acontece na Curva A, falhas com 
tempo de parada menor que 1 hora é que os esforços 
foram canalizados. 

IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA 

Sabendo-se que aproximadamente 61% das nos-
sas falhas estavam localizadas na Curva A e que es-
sas falhas pequenas poderiam acarretar outras ainda 
maiores (curvas B e C), se não tratadas, foi criado o 
Grupo multidisciplinar de pequenas falhas do Embar-
que em meados de maio de 2012. 

Com a finalidade de abordar exclusivamente a cur-
va “A”, foi criada uma rápida reunião com frequência 
diária e duração máxima de 20 min. A reunião tem 
a presença de integrantes das equipes da inspeção, 
engenharia, confiabilidade, preventiva, corretiva e de 
operação, objetivando uma análise das falhas das 9h 
do dia anterior até as 9h do dia presente (D-1) e reali-
zando ações de “ver e agir” direcionadas à causa raiz 
da falha para as ações que podem ser executadas de 
imediato ou em oportunidades, sem gerar a parada 
do sistema. 

Exemplo: Ajuste de um sensor de posicionamento. 
Para as intervenções que não podem ser realizadas 
de imediato ou em oportunidade, é aberta uma Or-
dem de Serviço (OS) que é priorizada para a próxima 
parada de manutenção do ativo. 

Foi criado então o Porto Online, onde se acompa-
nhavam todas as falhas dos dias anteriores e as falhas 
que eram apontadas on-line, a fim de controlar e mi-
tigar o mais rápido possível o que era apontado para 
a conta da manutenção. 

GRÁFICO 1

CURVA ABC DO EMBARQUE NO PORTO NORTE DE 9/10 ATÉ 4/13
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MÉTODO DE ANÁLISE DA CAUSA RAIZ 

A Análise de Causa Raiz, também conhecida 
como Root Cause Analysis (RCA), é um méto-
do que permite a identificação e correção dos 
principais fatores que ocasionaram o problema. 
Esse método visa descobrir os defeitos originais 
(causa raiz), as quais geraram o problema, em 
vez de buscar soluções imediatas para a resolu-
ção de um defeito. Por muito tempo, a equipe 
de corretiva do embarque criou a cultura de ata-
car a causa e colocar o equipamento para rodar 
de imediato, e não de atacar o porquê para que 
aquela falha nunca mais volte a ocorrer. 

RCA é uma ferramenta projetada para auxi-
liar a identificar não apenas “o que” ocorreu e 
“como” um evento ocorreu, mas também “por 
que” ele ocorreu. Somente quando é identifi-
cado o motivo original de um defeito, será viá-
vel gerar ações para evitá-lo. 

A utilização da ferramenta RCA não evita que sem-
pre que ocorrer algum defeito em produção a equipe 
tenha que buscar soluções imediatas, avaliando so-
mente os sintomas. No entanto, sugere que o defeito 
seja tratado, mas não seja fechado até que este seja 
analisado e identificada a causa original. 

A Análise de Causa Raiz usa uma terminologia es-
pecífica, apresentando os seguintes termos para: 

> Ocorrência: um evento ou condição que não es-
teja dentro da funcionalidade do sistema normal ou 
comportamento esperado. 

> Evento: Uma ocorrência em tempo real. Fato 
que pode impactar seriamente o funcionamento do 
sistema. 

> Estado: Qualquer estado do sistema, que pode 
apresentar implicações negativas para alguma fun-
cionalidade do sistema normal. 

Por que (também chamado de Fator causal): Uma 
condição ou um evento que resulte ou participa na 
ocorrência de um efeito. Elas podem ser classificadas 
como: 

> Causa direta: Uma causa que resultou na ocor-
rência. 

> Causa contribuinte: A causa que contribuiu para 

a ocorrência, mas não di-
retamente. 

> Causa raiz: A causa 
que, se corrigida, impe-
dirá o retorno desta e de 
ocorrências similares. 

> Cadeia de fatores 
causais (sequência de 
eventos e fatores causais): 
Uma sequência de cau-
sa e efeito em que uma 
ação específica cria uma 
condição que contribui 
ou resulta em um evento. 
Isso cria novas condições 
que, por sua vez, resultam 
em outros eventos. 

TÉCNICAS APLICADAS PARA ANÁLISE DA CAUSA RAIZ  

Para a aplicação do RCA, podem ser utilizadas a 
combinação de técnicas, permitindo uma maior exa-
tidão na identificação da causa raiz, conforme a se-
guir descritas: 

> Diagrama de Causa e Efeito, também conhecido 
como diagrama de Ishikawa (espinha de peixe): Permi-
te identificar, explorar e apresentar graficamente todas 
as possíveis causas relacionadas a um único problema. 
Esta técnica é utilizada em equipe e permite classifi-
car os defeitos em seis tipos diferentes de categorias: 
método, matéria-prima, mão de obra, máquinas, me-
dição e meio ambiente. Sendo que nem o número e 
nem os tipos de categorias são preestabelecidas, per-
mitindo à equipe adequar estes conforme sua neces-
sidade. E, por meio dessa técnica, torna-se possível a 
identificação das causas potenciais de determinado 
defeito ou oportunidade de melhoria, bem como seus 
efeitos sobre a qualidade dos produtos. Além disto, ela 
permite também estruturar qualquer sistema que ne-
cessite de resposta de forma gráfica e sintética (isto é, 
com melhor visualização) (Jucan, 2005). 

> Cinco Porquês: Baseada na realização de cin-
co iterações de perguntas, nas quais é colocado 
em questão o porquê daquele problema, sempre 
questionando a causa anterior. O número de cinco 

A Análise de Causa 
Raiz, também 
conhecida como 
Root Cause 
Analysis (RCA), 
é um método 
que permite a 
identificação e 
correção dos 
principais fatores 
que ocasionaram o 
problema
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perguntas é variável, pois na prática pode ser iden-
tificada a causa raiz do problema por meio de mais 
de cinco perguntas ou menos de cinco perguntas 
(SERRAT, 2009). 

> Reunião de Análise Causal: As causas dos proble-
mas são levantadas em reuniões do tipo “Brainstor-
ming”. As causas mais prováveis são discutidas entre 

a equipe, e posteriormente à descoberta das prováveis 
causas, os participantes propõem ações corretivas 
para esses problemas no futuro (JUCAN, 2005). 

RESULTADOS 
Com uma boa aderência à presença na reunião di-

ária de todos os envolvidos, a disciplina imposta pelo 

GRÁFICO 3

ADERÊNCIA AO PLANO DE AÇÃO DO GRUPO DE PEQUENAS FALHAS

GRÁFICO 4

DISPONIBILIDADE INTRÍNSECA DO EMBARQUE DE MAIO DE 2012 A ABRIL DE 2013
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GRÁFICO 5

ESTRATIFICAÇÃO DA CURVA A POR ATIVO

GRÁFICO 6

ESTRATIFICAÇÃO PELO MODO DE FALHA DESALINHAMENTO, PRINCIPAL ATIVO CN03

Grupo de Pequenas Falhas, com os supervisores acre-
ditando no método que estava sendo aplicado e com 
uma excelente execução do plano de ação em torno 
de 94% de aderência ao plano, foi possível obter como 
resultado 40% de redução da Curva A, que representa 
a diminuição de mais de 200 HMC por mês e repre-
senta um ganho estimado de aproximadamente 400 
milhões de reais por mês para a companhia, além da 

redução das curvas B e C que são direta e indireta-
mente influenciadas pelas falhas da curva A. 

Como consequência dos resultados da redução da 
curva A, reduziram-se a curva B e a curva C e con-
seguiu-se assim o resultado sustentável dos princi-
pais indicadores de manutenção do porto, chama-
dos Disponibilidade Intrínseca (DI) e Disponibilidade 
Física (DF) mostrados a seguir, saindo de uma DI de 
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Este case foi premiado no 28º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos, realizado em 2013.

Antonio Carlos Leal Castro Jr. é engenheiro eletricista, mestre em Sistemas Elétricos de Potência pela USP, engenheiro de confiabilidade 
(CRP) na Vale Porto Norte, em São Luís

Liana de Amaral Melo é analista de qualidade (CRP)

Regivaldo Carvalho é engenheiro eletricista pela UPE e pós-graduado em Engenharia Portuária pela UFRJ; atua na Manutenção Preventiva do 
Embarque no Porto Norte, em São Luís
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71% em maio de 2012 para uma DI de 91% em abril de 
2013 e uma DF de 66,2% em maio de 2012 para 87,1% 
em abril de 2013. 

APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS RCA 
Diante do levantamento do perfil de perdas, fei-

to mensalmente, o ativo com maior número de fa-
lhas na curva A foi o Carregador de Navios 3 (CN03), 
conforme Gráfico 5. Assim, foi estratificado o maior 
modo de falha desse ativo, sendo constatado o de-
salinhamento como o principal  (ver Gráfico 6). Esse 
modo de falha foi reduzido por meio da metodologia 
RCA, e na reunião diária de GPF, o grupo multidisci-
plinar verificou que a principal causa era a bancada 
frontal do chute com desgaste acentuado. 

Após a intervenção do grupo de pequenas falhas, 
o modo de falha desalinhamento caiu bruscamente, 
principalmente por conta da relatada causa funda-
mental de desgaste acentuado na bancada frontal do 
chute, conforme o gráfico adiante. 

CONCLUSÃO 
O retorno do investimento feito para a implanta-

ção/consolidação da Engenharia de Manutenção e da 
Confiabilidade no Terminal da Ponta da Madeira resul-
tou em grandes melhorias do sistema de produção. 

Uma das lições aprendidas é que não se podem 
desprezar as microfalhas do sistema. Às vezes elas 

passam despercebidas por serem aparentemente 
“desprezíveis”. Portanto, é necessário ficar bastante 
atento à frequência de ocorrências. Em alguns casos, 
elas reduzem drasticamente a Disponibilidade Física. 
Além disso, aumentam os custos de manutenção por 
causa da quantidade excessiva de intervenções cor-
retivas. Esse era o nosso caso. 

A coesão das equipes e a aglutinação das ideias, 
desde o pessoal de inspeção, execução, planejamen-
to e controle da manutenção, engenharia de manu-
tenção/da confiabilidade e os gestores, proporciona-
ram as conquistas obtidas. É um trabalho de todos e 
os méritos também, indistintamente. (Kardec, 2012) 
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O Setec Consulting Group ocupa um lugar de destaque entre as empresas de treinamento e 

consultoria da América Latina, prestando serviços para grandes organizações dos mais distintos 

setores da economia. Com foco em qualidade, produtividade e gestão, um de seus grandes 

diferenciais é desenvolver projetos com soluções personalizadas e adequadas à realidade de cada 

cliente, com extensão às suas respectivas cadeias de valor.

O início da Setec foi fruto de uma iniciativa que 
pode ser resumida em aproveitar as oportunidades e 
estar na hora certa, no lugar certo. Em 1994, minha 
esposa Jeannette Galbinski e eu voltamos ao Brasil 
de um Mestrado em Engenharia que fizemos no re-
nomado Technion Institute of Technology, em Israel, 
onde também vivemos a experiência de prestar ser-
viços de consultoria e treinamento. Nesse período, 
sofremos com a distância da família, passamos juntos 
pela Guerra do Golfo, aprendemos uma nova língua e 
superamos juntos as dificuldades de viver no exterior, 
o que aumentou ainda mais a nossa cumplicidade.

Visando dar sequência aos estudos, imediatamente 
após nosso retorno nos matriculamos no Doutorado 
de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da 
USP. Além dos estudos, os planos iniciais de trabalho 
incluíam abrir uma franquia ou ingressar definitiva-
mente no mundo da consultoria. Porém, as iniciativas 
de ter um negócio próprio foram postergadas devido 
a uma gravidez de risco e uma recomendação médica 
que obrigaram Jeannette a permanecer seis meses em 
repouso absoluto. Durante essa fase, passei a prestar 
serviços de consultoria de forma independente.

Contudo, enquanto repousava, Jeannette conti-
nuou refletindo sobre o futuro e tendo novas ideias. 

DO IMPROVISO À ESTRATÉGIA

SETEC CONSULTING GROUP

Márcio Abraham
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Antes de viajar, havia trabalhado na Ford Indús-
tria e Comércio (Ford Eletrônica) e sabia que a 
empresa era uma ilha de excelência, que atua-
va com base nas mais modernas metodologias 
e ferramentas de gestão; contudo, seus forne-
cedores não conseguiam atender suas neces-
sidades com a qualidade esperada. Compre-
endia que havia uma importante necessidade 
a ser atendida, mas que teria que aguardar o 
momento certo para abordar a questão.

Jeannette contatou o então diretor de 
Compras da Ford, Ivan Witt, para apresentar-
-lhe a ideia de um projeto para desenvolver 
os fornecedores. Naquele momento, ele ficou mui-
to admirado porque estavam justamente discutin-
do aquela questão crítica e não sabiam exatamente 
como abordar os fornecedores, e pediu que ela apre-
sentasse uma proposta. 

PROJETO INTERFACE, O INÍCIO
Em um fim de semana, Jeannette e eu discutimos 

a questão juntos e elaboramos a proposta do Projeto 
Interface, cujo objetivo era capacitar e desenvolver 
os fornecedores da Ford. Nos divertimos ao lem-
brar que corremos ao supermercado para comprar 
um computador e uma impressora, a fim de elaborar 
algo profissional. Na época, a proposta foi totalmen-
te visionária e contemplava treinamento e consulto-
ria nas mais avançadas metodologias de qualidade e 
produtividade. Houve adesão quase total dos forne-
cedores da Ford, que viram grande valor agregado 
para eles. Naquele momento, nascia a Setec. 

Isso ocorreu em 1994, quando havia acabado 
de acontecer a virada do Plano Real, com Fernan-
do Henrique Cardoso. A estabilidade econômica foi 
essencial naquele momento, porque sem a inflação 
galopante do início dos anos 90 as empresas brasi-
leiras passaram a ter mais interesse em melhorar a 
eficiência dos seus processos, e não focavam apenas 
na gestão financeira.

Nós nunca havíamos pensado em trabalhar juntos. 
Eu tinha um know how de Engenharia de Produção 
e Produtividade e ela tinha experiência em Qualida-
de e consultoria. Naquele momento, vimos a pos-

sibilidade de juntar os 
conhecimentos e fer-
ramentas da Qualidade 
que a Jeannette tinha 
com o meu conheci-
mento e ferramentas 
de Produtividade. Nós 
nunca imaginamos que 
isso pudesse acontecer 
e acabou acontecendo 
em decorrência da ini-
ciativa da Jeannette.

Depois de formaliza-
do e encadernado, o projeto foi apresentado à Ford. 
A empresa aceitou a proposta rapidamente, pois não 
tinha nenhum custo com o projeto, uma vez que 
este seria pago pelo próprio fornecedor. A Setec nas-
cia com força total e estratégias improvisadas pelas 
oportunidades.

Após um diagnóstico levantado sobre o desafio, 
foi criado o Projeto Interface com o fornecedor. Para 
os fornecedores era uma ótima oportunidade, já que 
eles poderiam ter, com um custo bastante acessível, 
o padrão de qualidade e a linguagem que o cliente 
esperava. De um dia para o outro, a Setec ganhava 
60 clientes.

A Setec nascia a partir do nome Servicing Tech-
nologies e trazia ferramentas de Qualidade, Produti-
vidade e Sistemas de Gestão. O primeiro logotipo foi 
desenvolvido por nós e a empresa chamava-se “Setec 
– Consultoria de Interface”. Ao longo do tempo, per-
cebemos que Consulting Group estava mais alinhado 
às nossas atividades e decidimos mudar o nome.

RUMO AO EXTERIOR
Em 1996, foi aberto o primeiro escritório fora do 

Brasil, na Argentina. Em visita ao país, nós reencon-
tramos um amigo que atuava como Engenheiro Ci-
vil e estava fascinado por Qualidade, Produtividade 
e temas relacionados. Em negociação com a Ford 
na Argentina, apresentamos esse profissional como 
diretor do nosso escritório no país, que ainda nem 
tinha planos de existir e que seria aberto posterior-
mente. 

O início da Setec 
foi fruto de uma 
iniciativa que 
pode ser resumida 
em aproveitar as 
oportunidades e 
estar na hora certa, 
no lugar certo
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A oportunidade mais uma vez foi aproveitada. O 
profissional foi capacitado e foram abertos os pri-
meiros treinamentos na Argentina. Na época, a Setec 
encarou com seriedade o desafio de equilibrar o do-
mínio técnico, de negócios, comercial, de mercado, 
da cultura do país, de gestão da empresa e outros 
itens para poder replicar o modelo do projeto inter-
face com responsabilidade e eficiência. 

Após algum tempo, a Setec conquistava clientes na 
Bolívia, Colômbia, Chile e Equador, que trouxeram a ne-
cessidade de abrir o escritório no Chile. Com muita de-
dicação, a Setec firmou sua marca na região atendendo 
principalmente as empresas mineradoras do Chile.

A Setec expandiu seus horizontes e realizou traba-
lhos em mais de 20 países em sua história, como em 
Portugal, Espanha, Estados Unidos, México, Equador, 
Chile, Argentina, Cingapura, Irlanda, Canadá, Rússia, 
Inglaterra, Hong Kong, etc.

A ESSÊNCIA
A essência do primeiro projeto nunca foi perdi-

da: desenvolvimento da cadeia de fornecimento dos 
clientes. Hoje, é possível ver projetos de redução de 
custos e melhoria da qualidade, logística, análise de 
produtos, processos, inovação; muitos com foco nas 
cadeias de fornecimento de grandes clientes.

Nesse sentido, a Setec direciona seu planejamen-
to estratégico para a transformação de empresas e, 
consequentemente, para a melhoria da competitivi-
dade brasileira.

A lógica de interface trata a excelência operacio-
nal com as empresas e sua cadeia de valor (fornece-
dores, distribuidores, franqueados, concessionárias), 
como é o caso da Coca-Cola, em que o ensinamen-
to é replicado desde a matéria-prima até a distribui-
ção, elevando os resultados das empresas.

A MARCA DA TRANSFORMAÇÃO
A primeira fase da Setec foi focada nas ferramentas 

de Qualidade, Produtividade e Sistemas de Gestão, 
transformando os clientes com um árduo trabalho. 
Nesse período, 90% dos clientes da empresa eram do 
segmento automotivo.

Em 1998, a Setec iniciou seus trabalhos com o Seis 
Sigma. A oportunidade de alavancar as metodologias 
com visão de negócios fez com que novos materiais 
fossem criados, utilizando know how estatístico de 
Jeannette. O Seis Sigma trouxe um embasamento só-
lido e prático de tudo o que a Setec deveria aplicar 
junto aos clientes, com resultados visíveis. Nesse mo-
mento, ocorreu a principal decolagem da empresa.

A empresa vivia o início dos anos 2000, quando 
entrou em seu segundo ciclo: a explosão do Lean e 
do Seis Sigma e sua replicação para os clientes. Im-
plantamos fortemente o conceito na Coca-Cola, 
com padronização mundial. A Setec desenvolveu 
uma dinâmica de Lean para a Coca-Cola de Atlanta, 
que é aplicada mundialmente até hoje na empresa, 
pois traz resultados extremamente eficazes.  

A segunda fase da Setec foi focada em resultados 
financeiros, o que impulsionou a empresa a ampliar 
e passar a atuar em outros segmentos de mercado 
além do automotivo, abrangendo serviços, saúde, 
bancário, educação, alimentos, entre outros. 

A Setec passou a atuar também com cursos aber-
tos, o que marca o seu terceiro momento. Pessoas fí-
sicas começaram a fazer parte da nossa lista de  clien-
tes. Nesse bloco, percebemos pelo mercado que as 
empresas têm necessidade de um grau de capacita-
ção cada vez maior. Nos treinamentos das empresas, 

1 a 5 anos

Porcentagem real de faturamento em intervalos de 5 anos.
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5 a 10 anos 10 a 15 anos 15 a 20 anos

GRÁFICO

CRESCIMENTO EM 20 ANOS  
DO SETEC CONSULTING GROUP
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os treinadores da Setec se deparam com profissionais 
que possuem um nível de capacitação completamen-
te diferente do que era visto na década anterior, bem 
como o nível de demanda de projetos relevantes.

Com essa observação do mercado, a Setec passou 
a trabalhar com Inovação, Gestão Estratégica, Exce-
lência Operacional. O desafio do mercado passou 
a ser o de realizar projetos cada vez maiores e mais 
complexos, com foco em resultados. Um dos pro-
jetos destaque dessa terceira fase é o desenvolvido 
na Volkswagen, com foco na redução de custos de 
garantia, revolucionando por trabalhar com a cadeia 
inteira, desde os fornecedores de matéria-prima até 
as concessionárias. 

Começamos a trabalhar também com o Governo, 
por intermédio do processo de Licitações. Transpe-
tro, Prodesp, Embrapa, InvestRIO são alguns outros 
cases de relevância desse momento.

A terceira fase foi a oportunidade de fixação da 
imagem da Setec como uma empresa grande de 
consultoria. A Setec atingiu hoje o seu maior nível de 
rentabilidade, se consolidando como uma corpora-
ção séria e forte no mercado. 

Em sua história, a Setec atendeu mais de 2 mil 
empresas, capacitou mais de 250 mil profissionais e 
contribuiu para a melhoria da gestão e para a redução 
de custos nas organizações e em seus fornecedores 
em 20 países no mundo. Até o momento, a empresa 
gerou mais de R$ 900 milhões em economia nos di-
versos projetos realizados para seus clientes. 

PRÓXIMOS PASSOS
Estamos crescendo e passando a exportar mais 

serviços do que antes. Com o câmbio favorável, a 
exportação dos serviços torna-se viável para as em-
presas americanas e europeias, que contratam os 
serviços por um preço mais barato do que o cobra-
do pelas consultorias de seus países, e muito viável 
também para a Setec, que pode ter mais lucro com o 
valor do dólar praticado. 

Para viabilizar a iniciativa, firmamos parceria com 
uma empresa europeia e uma canadense para reali-
zar os treinamentos nas regiões.  

No início da história da empresa, o Brasil e, con-
sequentemente, a Setec tinham uma defasagem de 
conhecimento importante, pois em 1994 não havia 
internet, Skype, Google, celular. O conhecimento era 
somente da prática que os sócios tinham, dos cursos 
no exterior de que participavam e dos clientes, que 
traziam novidades para o Brasil. A Setec tinha uma 
equipe sedenta de informação e inovação. Hoje, a 
Setec viaja para fora do país e não aprende como an-
tes, pois já está completamente alinhada às práticas, 
técnicas e tendências realizadas em todos os países, 
dos mais desenvolvidos aos mais produtivos.

Hoje, temos clientes no Brasil no mesmo nível dos 
que encontramos no exterior. O diferencial competi-
tivo da Setec no Brasil é a experiência, conhecimento 
e o quanto consegue agregar de valor, pois os clien-
tes são cada vez mais exigentes. No exterior, a Se-
tec traz o diferencial de preço. Nós evoluimos como 
uma empresa que oferece soluções de gestão cada 
vez mais completa.

Temos um papel essencial de educação continu-
ada. Se considerarmos a formação básica das uni-
versidades nacionais, é nosso papel trazer mais co-
nhecimento para as pessoas que ocuparão cargos de 
gestão nas empresas. Hoje, há muitas pessoas físicas 
procurando treinamentos, pessoas que enxergam a 
importância que isso tem para sua carreira. 

A Setec enxerga um mundo de possibilidades e 
de necessidades para gestão e muita demanda nas 
empresas. É um trabalho interminável de desenvol-
vimento para contribuir para que as empresas sejam 
cada vez melhores. É um desafio permanente, gestão 
nunca é o suficiente. Temos orgulho de ter clientes 
há 20 anos, acompanhando e nos adiantando às suas 
mudanças e trazendo inovação para toda a cadeia de 
valor. Em todo esse tempo, amadurecemos muito 
nos conceitos e metodologias.

SETEC CONSULTING GROUP       CONSULTORIA

Márcio Abraham é sócio-fundador do Setec Consulting Group
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Este case detalha o planejamento, a execução e os resultados obtidos com o Projeto 

“Nascentes Protegidas, Águas para o Futuro”, implantado pela Duke Energy Internacional/

Geração Paranapanema em municípios do interior do Paraná. Durante a primeira fase 

do projeto, entre outubro de 2011 e dezembro de 2012, foram protegidas 101 nascentes. 

Atualmente, o projeto encontra-se na segunda etapa de implantação.

O Projeto “Nascentes Protegidas, Águas para 
o Futuro” tem como objeto ampliar a qualidade e 
quantidade da água, assegurando o uso múltiplo, 
preservação dos ecossistemas e manutenção da 
biodiversidade. A proposta desse projeto é promo-
ver a preservação de nascentes, implantando ações 
como forma de melhorar a sustentabilidade de pe-
quenas propriedades rurais e desenvolver um nú-
cleo de pequenos produtores, modelo em preserva-
ção de nascentes, visando uma conscientização das 
pessoas da região de contribuição dos reservatórios 
da empresa.

O primeiro passo foi promover um treinamento 
específico para os profissionais e proprietários ru-
rais interessados na implantação do projeto em sua 
propriedade, a fim de capacitá-los para o desenvol-
vimento das atividades em campo. Com a realização 
desse treinamento, formou-se uma equipe que pas-
sou a trabalhar em forma de mutirão.

A recuperação da nascente é realizada a partir do 
método de caixa de proteção de nascentes “solo-
-cimento”. Trata-se de uma estrutura de proteção 

NASCENTES PROTEGIDAS,
ÁGUAS PARA O FUTURO

DUKE ENERGY

Simone Leite dos Santos
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de nascentes na forma de caixa, confecciona-
da na própria nascente, composta por pedras 
e de paredes construídas com a massa solo-
-cimento. Essa massa, quando seca, é um ma-
terial que possui boa resistência à compressão, 
bom índice de impermeabilidade, baixo índice 
de retração volumétrica e boa durabilidade.

A partir de então, o órgão de assistência ru-
ral passou a localizar e indicar à empresa as 
nascentes a serem protegidas. Essa indicação 
leva em consideração, principalmente, o está-
gio atual ambiental da nascente, a quantidade 
de famílias abastecidas e o comprometimento 
dos proprietários. 

Com esse mapeamento, a empresa analisa 
e define as áreas potenciais a serem trabalha-
das. Posteriormente, adquire os materiais ne-
cessários para a recuperação física e ambiental 
das nascentes,  repassando-os para o órgão de 
assistência rural, que entra em contato com a 
equipe (técnicos e proprietários) e agenda as 
datas para a recuperação de cada nascente ca-
dastrada.

RESPONSÁVEIS
A implantação e o acompanhamento do projeto 

foram desenvolvidos por equipe mista, da empresa e 
do órgão de assistência rural.

REPRESENTANTES DA EMPRESA

Miguel Conrado Filho
Gerente de Meio Ambiente, biólogo e pós-gradu-

ado em Gestão Ambiental.

Rogério Marchetto Antonio
Gerente adjunto de Meio Ambiente, biólogo, mes-

tre e doutor em Ecologia e Recursos Naturais.

Simone Leite dos Santos
Analista de Meio Ambiente, bióloga e pós-gradua-

da em Gestão Ambiental.

Antonio Manoel Cardoso Ribeiro
Analista de Meio Ambiente, geógrafo.

REPRESENTANTE 

DO ÓRGÃO DE 

ASSISTÊNCIA RURAL

Alfredo Braz da Costa 
Alemão

Engenheiro Agrônomo, 
especialista em Ecoturis-
mo, Interpretação e Edu-
cação Ambiental, Mestre 
em Geografia, Meio Am-
biente e Desenvolvimento.

DURAÇÃO
A fase de planejamento 

teve duração de seis me-
ses, entre março e setem-
bro de 2011.

A primeira etapa de im-
plantação do projeto (a 
qual se referem os resul-
tados apresentados) foi 
realizada entre outubro 

de 2011 e dezembro de 2012. Atualmente, o projeto 
encontra-se em sua segunda etapa de implantação.

PARTICIPAÇÃO
Para desenvolvimento e implantação desse proje-

to, a empresa firmou um acordo com um órgão de 
assistência rural. Nesse acordo foram estabelecidas 
algumas responsabilidades:

DO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA RURAL

> Localizar e indicar as nascentes a serem recu-
peradas;

> Estabelecer contato e realizar negociação com 
os proprietários das áreas das nascentes a serem re-
cuperadas, de forma a obter anuência dos proprietá-
rios quanto à recuperação física e ecológica;

> Realizar treinamento específico para seus técni-
cos e proprietários rurais, a fim de capacitá-los para o 
desenvolvimento das atividades de recuperação das 
nascentes;

> Fornecer informações e suporte de ordem técni-
ca aos proprietários rurais;

Os benefícios 
da recuperação 
e proteção 
das nascentes 
não estão 
relacionados 
somente à 
conservação do 
meio ambiente, 
mas também à 
sustentabilidade 
da propriedade 
rural, à saúde e 
ao saneamento 
básico
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> Acompanhar as atividades de execução, 
avaliação, controle e fiscalização dos resulta-
dos relacionados à implantação do Projeto;

> Realizar atividades de educação ambiental.

DA EMPRESA

> Aprovar o mapeamento das nascentes a 
serem recuperadas;

> Gerenciar os recursos financeiros x de-
manda de nascentes;

> Disponibilizar os materiais de construção 
a serem utilizados para a recuperação física da 
nascente;

> Disponibilizar mudas de espécies florestais 
nativas aos proprietários, para que estes façam 
o plantio no entorno das nascentes (recupera-
ção ecológica);

> Promover treinamento específico para os 
profissionais envolvidos e proprietários rurais, 
a fim de capacitá-los para o desenvolvimento 
das atividades de recuperação das nascentes;

> Acompanhar as atividades de execução, avalia-
ção, controle e fiscalização dos resultados relaciona-
dos à implantação do Projeto;

> Realizar atividades de educação ambiental.

Para a implantação da primeira etapa do projeto, 
foi definida uma regional do órgão de assistência ru-
ral na cidade de Santo Antônio da Platina (PR). Essa 
regional gerencia municípios que estão sob influên-
cia de dois reservatórios operados pela empresa.

Também são desenvolvidos trabalhos de Educação 
Ambiental, que ocorrem por meio de uma parceria 
junto às secretarias de educação dos municípios.

CONTINUIDADE
A água é um recurso natural fundamental no am-

biente e na vida humana. As alterações na quantidade, 
distribuição e qualidade dos recursos hídricos ame-
açam a sobrevivência humana e as demais espécies 
do planeta, estando o desenvolvimento econômico e 
social dos países fundamentados na disponibilidade 
de água de boa qualidade e na capacidade de sua 
conservação e proteção.

A nascente ideal é 
aquela que fornece água 
de boa qualidade, abun-
dante e contínua, locali-
zada próxima do local de 
uso e de cota topográfica 
elevada, possibilitando sua 
distribuição por gravidade, 
sem gasto de energia.

Porém, frente à acele-
rada degradação de am-
bientes naturais decor-
rentes do crescimento 
populacional desenfreado 
e ocupações irregulares, 
desmatamento, intro-
dução de culturas, entre 
outras intervenções, os 
ambientes naturais, bem 
como as nascentes e seus 

respectivos corpos d’água, são palco de alterações, as 
quais impactam todo o ecossistema de uma região.

Neste contexto, torna-se crucial promover e de-
senvolver métodos que assegurem água para pes-
soas e ecossistemas, possibilitando o uso múltiplo e 
reduzindo os conflitos entre seus usuários.

RESULTADOS
Entre outubro de 2011 e dezembro de 2012 (pri-

meira etapa do projeto) foram protegidas 101 nas-
centes, o que no aspecto social contemplou 324 
famílias atendidas e um total de 1.136 pessoas bene-
ficiadas.

Foi notado por todos os proprietários o aumento 
da vazão e a melhoria na qualidade da água.

RECOMENDAÇÕES
Os benefícios da recuperação e proteção das nas-

centes não estão relacionados somente à conserva-
ção do meio ambiente, mas também à sustentabili-
dade da propriedade rural, à saúde e ao saneamento 
básico. Com os benefícios ambientais, aumento da 
vazão e qualidade da água, as pequenas proprieda-
des rurais se beneficiam de diversas formas, como ir-

A Duke Energy 
iniciou suas 
operações no 
Brasil em 1999, 
após a aquisição 
da Companhia de 
Geração Elétrica 
Paranapanema 
(antiga CESP), 
e passou a 
responder pela 
geração de 2,3% 
da energia no país
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rigação, abastecimento de bebedouros para animais 
e consumo da propriedade.

A integração dos agricultores e dos técnicos, que 
trabalharam em forma de mutirão, foi de suma im-
portância para execução do projeto. O conheci-
mento adquirido durante o projeto mostrou que ele 
é economicamente viável e tecnicamente eficiente 
para ser implantado em qualquer comunidade.

A disseminação da informação, seja por meio dos 
encontros com os proprietários rurais ou durante as 
ações de educação ambiental, motivou mais pessoas 
a participar do projeto.

O compromisso com as ações de proteção de 
cursos d’água gera a melhoria das condições am-
bientais dos recursos hídricos, redução de processos 
de erosão e manutenção da biodiversidade regional.

SOBRE A DUKE ENERGY
A história da Duke Energy começou no início do 

século 20, quando três visionários, W. Gill Wyllie,  
James Buchanan Duke e Willian States Lee criaram, 
no interior da Carolina do Sul, Estados Unidos, um 
sistema integrado de energia a partir da geração hi-
drelétrica, que contava também com linhas de trans-
missão, fomentando, assim, o crescimento econô-
mico local.

De lá pra cá, a empresa cresceu nos Estados Uni-
dos, tornando-se uma das maiores do setor. A com-

panhia também expandiu suas atividades para a 
América Latina, onde mantém operações na Argen-
tina, Chile, El Salvador, Equador, Guatemala e Peru, 
além do Brasil – maior investimento da Duke Energy 
fora dos Estados Unidos, representando 50% da área 
internacional.

No Brasil, a Duke Energy iniciou suas operações 
em 1999, após a aquisição da Companhia de Gera-
ção Elétrica Paranapanema (antiga CESP), e passou a 
responder pela geração de 2,3% da energia no país.

A Duke Energy Brasil é controladora da Duke Ener-
gy International, Geração Paranapanema, concessio-
nária de oito usinas distribuídas ao longo do rio Pa-
ranapanema (divisa entre os estados de São Paulo e 
Paraná), e da DEB – Pequenas Centrais Hidrelétricas, 
responsável pela gestão de duas PCHs localizadas no 
rio Sapucaí-Mirim, entre as cidades paulistas de Gua-
rá e São Joaquim da Barra. Juntas, as duas operações 
contam com 2.274MW de capacidade total instalada. 

Os procedimentos de manutenção e operação 
adotados pela empresa, aliados a uma política de 
investimentos em modernizações de equipamen-
tos e sistemas, colocam a Duke Energy Brasil entre 
as companhias que possuem um dos melhores in-
dicadores de desempenho operacional do setor de 
geração de energia elétrica. Além de gerar energia, 
projetos nas áreas sociais e de preservação ambiental 
também fazem parte da rotina da empresa.

DUKE ENERGY       ENERGIA

Este case foi certificado pelo Programa Benchmarking Brasil para integrar o Ranking das Melhores Práticas Socioambientais de 2013.

Simone Leite dos Santos é analista de Meio Ambiente da Duke Energy
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Na maioria dos processos industriais, a capacidade de resolução de problemas de manutenção, 

de operação e tomada de decisão é atribuída não somente à qualificação formal, mas, 

sobretudo, à experiência (expertise) do executante da atividade ou tarefa. 

A revisão do PAS 55 2:2008 traz no item 4.4 a se-
ção sobre Controles e Facilitadores da Gestão de 
Ativos, ressaltando a importância dos recursos hu-
manos. Nesse aspecto, Ativos Humanos é uma das 
categorias de ativos que devem ser gerenciados ho-
listicamente, a fim de atingir o planejamento estraté-
gico da organização. 

No clássico livro Criação de Conhecimento na 
Empresa, Nonaka e Takeuchi (1997) utilizam o co-
nhecimento como unidade básica de análise para ex-
plicar o sucesso de empresas que tiveram como foco 
o seu comportamento. Para os autores, a criação de 
conhecimento organizacional é a capacidade que a 
empresa tem de criar conhecimento, disseminá-lo 
na organização, e incorporá-lo a produtos, serviços 
e sistemas. 

Nesse sentido, tomando como referência o mo-
delo de Espiral do Conhecimento proposto por No-
naka e Takeuchi (1997) e a Gestão de Ativos Humanos 
proposta pelo PAS 55, este artigo tem por objetivo 
demonstrar como a criação e disseminação de co-

A VOZ DA EXPERIÊNCIA

Alex Álisson Bandeira Santos
Celso L. S. Figueirôa Filho 
César F. Pimentel
Marinilda Lima

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DO 
CONHECIMENTO PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO

ESPECIAL

nhecimento das práticas de manutenção por inter-
médio de executantes experientes nas atividades de 
manutenção pode ser um grande diferencial para a 
Gestão da Manutenção. 

Este trabalho foca como a gestão da expertise 
(experiência) desses profissionais pode ser utilizada 
para a criação e circulação de conhecimento, na me-
lhoria de procedimentos e melhoria de qualidade de 
serviços e produtividade na manutenção. Ademais, 
o artigo mostra o estudo de caso em uma indústria 
de refino de petróleo, na qual foi elaborado coleti-
vamente procedimento pelos executantes das ati-
vidades de manutenção. Denominado de TM–book 
(Livro do Técnico de Manutenção), a implantação do 
procedimento contribuiu para a melhoria do desem-
penho dos executantes, o que impactou na redução 
da taxa de reserviço e, principalmente, no aumento 
de produtividade. 

Por fim, este artigo provoca os gestores de manu-
tenção a buscar melhorias das práticas e padrões de 
manutenção por meio da expertise/know-how dos 
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executantes das atividades de manutenção para 
criação e disseminação de conhecimento.

INTRODUÇÃO
A manutenção industrial aparece em todas as 

cadeias produtivas e segmentos da economia. 
Nas últimas décadas, deixou de ser uma simples 
atividade de reparo para se tornar um meio es-
sencial ao alcance dos objetivos e metas da or-
ganização. Dito de outra forma, é preciso que a 
manutenção esteja voltada para os resultados e 
metas da empresa.

Segundo Zaions (2003), na área de manuten-
ção, como em outras atividades do setor produ-
tivo, a necessidade de aprimoramento contínuo 
da qualidade dos produtos e serviços, diante da 
crescente onda de globalização, fez com que a 
atividade de manutenção passasse a ser abor-
dada como estratégia. Com ênfase nos aspec-
tos técnicos, a busca incessante de melhoria nos 
processos produtivos tem desenvolvido sistemas 
com níveis consideráveis de segurança e confia-
bilidade.

Diante disso, considerando a necessidade de 
gestão de recursos, o desafio para os gestores de 
manutenção é compor equipes com conhecimento 
técnico que possam atender a equipamentos cada 
vez mais sofisticados e a novas linhas de produtos e 
serviços.

De acordo com estudo efetuado pela Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI, 2007), um dos prin-
cipais fatores que afeta a busca pela eficiência na in-
dústria brasileira é a falta de mão de obra qualificada, 
o que inclusive dificulta a competitividade da indús-
tria. O estudo revela que, para a indústria de refino 
de petróleo, a falta de mão de obra qualificada afeta 
mais a área de produção, e 80% das empresas desse 
setor investem em programas de capacitação. 

Nesse aspecto, o investimento na capacitação dos 
profissionais se traduz em garantia de retorno para 
as empresas, uma vez que a mão de obra capacitada 
contribui sobremaneira para a qualidade do serviço e 
melhoria da produtividade industrial.

Segundo o relatório da CNI (2007), no que diz 

respeito ao desem-
penho, para 69% das 
empresas pesquisa-
das a falta de mão 
de obra qualificada 
afeta, sobretudo, a 
busca pela eficiên-
cia e/ou redução de 
desperdícios. 

De acordo com as 
empresas consulta-
das, 84% capacitam 
seus trabalhadores. 
Entre as grandes em-
presas esse percen-
tual sobe para 96%, 
caindo para 89% en-
tre as médias e 78% 
entre as pequenas. 
Entre as empresas 
que investem em ca-
pacitação da mão de 
obra, 12% investem 
mais de 1% do fatu-

ramento bruto em capacitação, enquanto 63% des-
tinam até 0,4% do faturamento bruto para esse fim. 

Esses dados demonstram não somente o inves-
timento na capacitação de mão de obra, mas, so-
bretudo, a importância dessa qualificação enquanto 
recurso vinculado à valorização dos ativos corpo-
rativos.

JUSTIFICATIVA
A escolha do tema se deve à necessidade de es-

tudos que contemplem a gestão do conhecimento 
na perspectiva dos executantes de manutenção e 
sua potencial e considerável contribuição para a ges-
tão da manutenção. Portanto, há a demanda de um 
novo ponto de vista que consiga aproximar a gestão 
do conhecimento para a melhoria do desempenho 
humano nas atividades de manutenção.

É sabido que um dos recursos fundamentais da 
atividade industrial é a capacitação e qualificação da 
sua mão de obra. Em muitos processos industriais, a 

Este artigo provoca 
os gestores de 
manutenção a 
buscar melhorias 
das práticas 
e padrões de 
manutenção por 
meio da expertise/
know-how dos 
executantes 
das atividades 
de manutenção 
para criação e 
disseminação de 
conhecimento

ESPECIAL
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capacidade de resolução de problemas de manuten-
ção e de operação é atribuída não somente à qua-
lificação formal, mas, sobretudo, à experiência (ex-
pertise) do executante da atividade ou tarefa. Nesse 
sentido, na área técnica, a categoria experiência é um 
dos principais atributos na delegação de atividades e 
funções; porém, na execução da manutenção, a uti-
lização desse recurso para criação e disseminação de 
conhecimento entre os executantes de atividades de 
manutenção ainda é muito pouco utilizada.

O artigo mostra, baseado no modelo de conver-
são do conhecimento, a metodologia de elaboração 
de padrões de suporte aos executantes da atividade 
de manutenção industrial, empregando métodos de 
disseminação e gestão do conhecimento dos ativos 
humanos como fator contribuinte para a melhoria da 
qualidade de serviços para a gestão da manutenção.

GESTÃO DO CONHECIMENTO
Devido ao aquecimento industrial, nas últimas dé-

cadas percebe-se a adoção de novas práticas geren-
ciais com a finalidade de contribuir, em um mercado 
cada vez mais competitivo, para a sobrevivência das 
organizações. Os projetos e ações na área de Gestão 
do Conhecimento surgem para atender a demanda 
de empresas que buscam se diferenciar e têm como 
desafio criar, assimilar, disseminar e compartilhar o 
conhecimento.

Ao abordar a gestão de conhecimento nas em-
presas Senge (2003) enfatiza que a disciplina possi-
bilita a aprendizagem em equipe. Por meio de téc-
nicas como o diálogo, pequenos grupos de pessoas 
transformam seu pensamento coletivo, aprendendo 
a mobilizar suas energias e ações para alcançar ob-
jetivos comuns. Segundo o autor, o domínio pesso-
al, os modelos mentais, a visão compartilhada e a 
aprendizagem em equipe são disciplinas essenciais 
para a aprendizagem organizacional e que, ao serem 
desenvolvidas, propiciam à organização a capacida-
de de se renovar e inovar continuamente. É nesse 
contexto que o conhecimento, bem como a sua ges-
tão, se transforma em um valioso recurso estratégico 
para a vida das pessoas e das empresas.

No clássico livro Criação de conhecimento na em-

presa, Nonaka e Takeuchi (1997) utilizam o conheci-
mento como unidade básica de análise para explicar 
o sucesso de empresas que têm como foco o seu 
comportamento. Para os autores, a criação de co-
nhecimento organizacional é a capacidade que a 
empresa tem de criar conhecimento, disseminá-lo 
na organização, e incorporá-lo a produtos, serviços 
e sistemas. De acordo com os autores, a criação do 
conhecimento se origina no indivíduo e, por meio da 
interação dos modos de conversão, atinge gradativa-
mente os grupos e, consequentemente, a organiza-
ção. Dessa interação entre os modos de conversão, 
surge o que eles denominaram de Espiral do Conhe-
cimento.

Segundo eles, a Espiral do Conhecimento é a base 
da teoria da criação do conhecimento, aumentando 
quando há um domínio completo sobre os conheci-
mentos adquiridos no ciclo anterior. Nesse sentido, o 
conhecimento é um ciclo contínuo que, como uma 
espiral, cresce quando acrescenta mais um passo e 
vai sendo construído etapa por etapa, garantindo a 
coerência com o que já sabe, organizando os con-
ceitos apreendidos, relacionando com fatos e situ-
ações. 

A Figura 1 demonstra o modelo de espiral do co-
nhecimento proposto por Nonaka e Takeuchi. Para 
os estudiosos sobre gestão do conhecimento, exis-
tem aspectos que podem motivar as pessoas a com-
partilharem conhecimento. Entre eles pode-se citar 
o prestígio, o conhecimento e a noção de que as 
ideias e os pensamentos dos indivíduos podem fazer 
diferença. 

Algumas pesquisas apontam (Sveiby, 1998; Ange-
loni, 2002) que existem algumas práticas formais de 
compartilhamento do conhecimento – tais como 
brainstorm, apresentações, palestras, manuais e li-
vros – propícias ao compartilhamento do conheci-
mento explícito.

De acordo com Davenport (1998), o conhecimen-
to é a informação mais valiosa de uma organização. 
Para o autor (1998), o conhecimento pode ser consi-
derado como a informação processada pelos indiví-
duos, e o valor agregado à informação depende dos 
conhecimentos anteriores desses indivíduos. Assim 
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sendo, o conhecimento é adquirido por meio do uso 
da informação nas ações. Portanto, o conhecimento 
não pode ser desvinculado do indivíduo, mas está es-
tritamente relacionado com a percepção do mesmo, 
que codifica, decodifica, distorce e usa a informação 
de acordo com suas características pessoais, ou seja, 
de acordo com seus modelos mentais.

A GESTÃO DE ATIVOS HUMANOS 
E A GESTÃO DO CONHECIMENTO
De acordo com a PAS-55, a gestão de ativos en-

globa práticas e atividades sistemáticas e coordena-
das por meio das quais uma organização gerencia 
sustentável e otimamente seus ativos e sistemas de 
ativos, os desempenhos associados a eles, os riscos 
e despesas ao longo dos seus ciclos de vida, com o 
propósito de atingir seu plano estratégico organiza-
cional (PAS 55-2:2008).

Ao abordar a categoria ativos humanos, o PAS 55 
ressalta que nela destacam-se como interface im-
portante a motivação, comunicação, os papéis e 

responsabilidades, o conhecimento, a experiência, 
a liderança e trabalho em equipe. Segundo o PAS, o 
comportamento, o conhecimento e a competência 
dos colaboradores têm uma influência fundamental 
no desempenho dos ativos físicos e precisam ser ge-
renciados de maneira holística e integrada.

No PAS 55, ao referenciar o Plano da Gestão de 
Ativo (item 4.3.3), que se refere a documentar, criar, 
a aquisição ou aperfeiçoamento de ativos, é citada 
a necessidade de incluir documentação que inclua 
tarefas e atividades (ações) específicas e necessá-
rias para otimizar custos, riscos e desempenho dos 
ativos e/ou sistemas de ativos, assim como o plano 
ou procedimento capaz de manter o registro das in-
formações essenciais para o pessoal de manutenção 
de modo a garantir a preparação e continuidade das 
atividades importantes da gestão de ativos.

Nesse aspecto, considerando as ações conjuntas 
e moldadas a partir da expertise dos executantes de 
manutenção como estratégia, foi elaborado um guia, 
denominado TM-Book, com a finalidade de melhoria 
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FIGURA 1

MODELO DE ESPIRAL DO CONHECIMENTO PROPOSTO POR NONAKA E TAKEUCHI
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de práticas nas atividades, mas, sobretudo, como 
plano estratégico para a gestão do conhecimento 
na manutenção.

ESTUDO DE CASO
O estudo de caso ora apresentado é resultante 

da consultoria em serviços técnicos e tecnoló-
gicos realizado em uma indústria de petróleo no 
estado da Bahia, que teve como finalidade a me-
lhoria do desempenho humano nas atividades de 
manutenção.

A Refinaria Landulpho Alves Mataripe (UN-
-RLAM) é a primeira unidade de processamento 
de petróleo do país, tendo sido construída sob a 
gestão do Conselho Nacional do Petróleo (CNP). 
Além da produção de gasolina, diesel, GLP, QAV, 
querosene e propeno, a UN-RLAM ainda é res-
ponsável pela produção de produtos de alto valor 
agregado, a exemplo de óleo lubrificante e para-
fina.

Segundo Figueroa e Pimentel (2009), ao se anali-
sar os procedimentos de manutenção, diversos fato-
res necessitam ser abordados e, dentre eles, pode-se 
citar: Quais os requisitos de conhecimento e habili-
dades presentes nos procedimentos são necessários 
para que o executor possa realizar a tarefa? Quais 
as informações que o executor necessita ao buscar 
a ajuda dos textos técnicos? E como aperfeiçoar, a 
partir da prescrição dos procedimentos, a melhoria 
do desempenho humano?

O procedimento objeto deste artigo foi desenvol-
vido na gerência de Equipamentos Dinâmico (ED), 
responsável pela manutenção preventiva, preditiva e 
corretiva de 4.013 equipamentos. Para execução das 
intervenções nos equipamentos, a ED dispõe de uma 
equipe própria de execução, como também de um 
contrato com empresa especializada na atividade, 
sendo que este último representa 70% da força de 
trabalho.

No item 4.4, Controles e Facilitadores de Gestão, 
o PAS 55 descreve que as organizações que buscam 
implementar os seus requisitos devem considerar, 
entre outras, que as responsabilidades e autorida-
des da gestão de ativos devem ser documentadas de 

maneira apropriada 
para a organização, e 
entre estes incluem-
-se: procedimentos 
de trabalho e des-
crições de tarefas e 
descrições de servi-
ços. Nesse quesito 
se inclui o TM-Book 
– Livro do Técnico 
de Manutenção. No 
tópico abaixo será 
detalhada a metodo-
logia utilizada para 
elaboração do pro-
cedimento.

METODOLOGIA
A metodologia de 

levantamento de da-
dos para elaboração do TM-Book utilizou como mé-
todos:

> Diálogo Técnico (DT);
> Coleta em Banco de Dados;
> Consulta aos Manuais de Fabricantes;
> Entrevista com os executantes das atividades e 

tarefas;
> Observação Participante: em Campo e em Ofi-

cina.

O Diálogo Técnico (DT) é o encontro semanal 
dos colaboradores de manutenção que ocorria to-
das as quintas-feiras com período de três horas de 
duração. Tem como finalidade trazer para o debate 
as situações-problema de determinados equipa-
mentos ou sistemas, de maneira que todos possam 
coletivamente buscar a melhor resolução para cada 
situação específica. Vale ressaltar que, nesse encon-
tro semanal, participam tantos os gerentes, super-
visores e coordenadores de equipes quanto a mão 
de obra executante, os mecânicos de manutenção 
industrial. 

O DT tem como principal objetivo estimular a tro-
ca do conhecimento tácito, necessário ao bom an-

Foi elaborado um 
guia denominado 
TM-Book com 
a finalidade de 
melhoria de 
práticas nas 
atividades, mas, 
sobretudo, como 
plano estratégico 
para a gestão do 
conhecimento na 
manutenção
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damento das atividades e tarefas de manutenção. A 
partir da colaboração dos supervisores e executan-
tes, foi possível não somente o compartilhamento 
de melhores práticas vivenciadas, mas, sobretudo, a 
troca de experiências em busca da melhoria da qua-
lidade dos serviços de manutenção.

Com a finalidade de gerir o capital intelectual, o 
TM-Book foi elaborado em conjunto com a equipe 
de coordenadores, supervisores e executantes das 
atividades de Manutenção. Esses colaboradores fo-
ram incentivados a relatar experiências vivenciadas 
nas práticas cotidianas de manutenção, de modo a 
estabelecer critérios explícitos de gerenciamento 
desses relatos. 

Anotações antigas de experiências em campo na 
solução de problemas foram reunidas, muitas delas 
originárias de manuais de fabricantes ou livros téc-
nicos, mas que serviam como consulta para solução 
dos problemas. Para garantir a adesão ao projeto, fo-
ram utilizadas entrevistas individuais como metodo-
logia para coleta de dados. Essa estratégia de contato 
direto com o supervisor e/ou executante da tarefa vi-
sava assegurar a sensibilização para envolver os inte-
ressados, no sentido de conseguir deles não apenas 
a melhor contribuição, mas, sobretudo, a adesão ao 
projeto. 

Como parte da estratégia, foram desenvolvidos a 
troca de informação e o trabalho em equipe; os en-
contros semanais foram utilizados para comunicar 
e informar os benefícios desse trabalho; partilhar os 
valores e visões de cada profissional, formando uma 
cultura de aprendizagem. A metodologia desenvolvi-
da integrou, reconheceu e apoiou o talento dos exe-
cutantes da própria empresa, bem como o dos exe-
cutantes das atividades de manutenção, prestadores 
de serviços na empresa.

Outro aspecto que deve ser ressaltado é que na 
elaboração do TM-Book foram utilizados fundamen-
tos de Usabilidade, visando tornar o padrão mais 
amigável. Dentre os critérios de usabilidade podem-
-se citar:

> Uso de linguagem visual;
> Divisórias coloridas destacando as etapas;
> Uso de ícones para melhorar visualização.

O QUE É TM-BOOK?
O TM-Book é um manual de consulta que agrupa 

informações referentes às atividades de manutenção 
mecânica de bombas. Tendo como proposta docu-
mentar e disseminar as melhores práticas, o TM-Book 
unifica as ações em atividades e tarefas de manuten-
ção industrial de modo a melhorar o desempenho 
humano nessas atividades.

O TM-Book foi desenvolvido como um dispositivo 
dinâmico para a gestão do conhecimento, de forma 
a que novas experiências pudessem ser inseridas no 
mesmo, conforme ocorressem. Imagina-se que este 
dispositivo se torne eletrônico, mas a possibilidade 
de tomá-lo para si muda o caráter do seu uso. Assim, 
informações disponíveis na rede informatizada ou no 
software coorporativo em uso não têm a mesma re-
lação que um dispositivo que o usuário possa usar 
em campo, levar para uma reunião ou mesmo para 
estudar em casa; e os formatos atuais de tablets e 
coletores ainda não se adéquam a este tipo de infor-
mação. 

SEÇÕES DO TM-BOOK
O TM-Book é um guia dividido em seis partes, de 

formato retangular, com dimensões 15 cm x 21 cm 
e dividido em seções. A Figura 2 mostra a estrutura 
do TM-Book, bem como os assuntos detalhados em 
cada seção:

O TM-Book está dividido nas seguintes seções:

PARTE I – 

PESQUISA DE FALHA

Na primeira parte, intitulada Pesquisa de Falha, o 
procedimento detalha as principais falhas e causas 
apresentadas em Bombas Centrífugas e as ações 
corretivas, tomando como referência o livro Me-
cânico das bombas, de Epaminondas Pio Correia  
Lima (2003). 

Nessa seção também é detalhado se as ações cor-
retivas devem ser efetuadas pela manutenção em 
campo ou se o equipamento deve ser reparado em 
oficina, bem como quais os executantes possuem 
capacidade e habilidades para sanar as devidas ocor-
rências.
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PARTE II – MEDIÇÕES

Na segunda etapa, o TM-Book traz o levantamen-
to dimensional relacionado às medições de caixa de 
selagem, rotor, caixa de mancal, excentricidades etc. 
Nesta seção, a proposta foi detalhar e visualizar, pois 
em todas as medições foram inseridas imagens mos-
trando em detalhes os pontos de medições, com a 
finalidade de eliminar as dúvidas e possíveis erros re-
correntes por mau uso ou posicionamento incorreto 
dos instrumentos de medições.

PARTE III – TABELA DE SUPORTE

A terceira seção do TM-Book contempla as Ta-
belas de Suporte, detalhando folga diametral entre 
anéis de desgaste; folga de alinhamento, relação di-
âmetro do eixo e folga do rolamento; folga dos anéis 
de desgaste e tabela ISO de ajuste de montagem nas 
Bombas Centrífugas.

PARTE IV – PLANO API DE SELAGEM

Na seção IV são mostrados os principais Planos de 

Selagem utilizados nos equipamentos. Nesta etapa 
também são mostrados alguns planos de selagem 
customizados para atender um determinado equipa-
mento específico (p. ex.: Plano de selagem de uma 
bomba bi-apoiada).

PARTE V – LUBRIFICAÇÃO

Na seção Lubrificação, o TM-Book detalha o Sis-
tema de Inspeção de Névoa Pura e de Névoa Pur-
ga, bem como as rotinas de lubrificação. Devido à 
qualidade das informações e detalhamento, estes 
procedimentos foram transformados em painéis de 
inspeção e instalados em campo com a finalidade de 
auxiliar os executantes das atividades de lubrificação.

PARTE VI – CASOS ESPECIAIS

A sexta seção do procedimento, intitulada Casos 
Especiais, documenta as práticas de melhoria pro-
postas em sua maioria pelos próprios técnicos e 
executantes de manutenção. As práticas aqui deta-
lhadas são casos de busca de melhoria em bombas 
que apresentaram algum tipo de falha e/ou mau de-
sempenho, em que foi necessária uma ação conjunta 
para solucionar tal discrepância.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atividade de manutenção, apesar de todo o de-

senvolvimento tecnológico, ainda depende direta-
mente da mão de obra humana. Portanto, a gestão 
da manutenção deve estar atenta às ações que con-
templem a gestão do conhecimento de seus ativos 
humanos. É sabido que nas atividades técnicas e 
operacionais os executantes que atuam diretamente 
com os equipamentos acumulam ao longo dos anos 
um saber específico a respeito desse conhecimento 
tácito. Essa expertise, caso não documentada, pode 
ser perdida e não repassada para os demais membros 
da equipe.

A proposta deste trabalho foi justamente demons-
trar que ações conjuntas e moldadas a partir da exper-
tise dos executantes de manutenção devem ser man-
tidas como estratégias, não somente como melhoria 
de práticas nas atividades, mas, sobretudo, como pla-
no estratégico para a gestão de manutenção.

TM-BOOK

BOMBAS

PARTE I – PESQUISA DE FALHA

PARTE VI – CASOS ESPECIAIS

PARTE V – LUBRIFICAÇÃO

PARTE IV – PLANO API DE SELAGEM

PARTE III – TABELA DE SUPORTE

PARTE II – MEDIÇÕES

FIGURA 2

FOLHA DE ROSTO DO TM-BOOK COM SEÇÕES
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Como ressalta o PAS 55, o uso apropriado da con-
sulta e da participação pode ser um poderoso auxílio 
no desenvolvimento da força de trabalho. A elabo-
ração do TM-Book possibilitou a gestão dos ativos 
humanos por meio do sistema de gestão do conhe-
cimento.

Segundo Pierre Levy (1999), o conhecimento está 
nas mãos das pessoas que aprendem, transmitem e 
produzem conhecimentos de maneira cooperativa 
em sua atividade cotidiana. Como ressaltam Nonaka 
e Takeuchi (1997), os seres humanos adquirem co-
nhecimento criando e organizando ativamente suas 
próprias experiências.

Decerto, ao analisar a espiral do conhecimento, 

podemos constatar que a atividade produtiva, bem 
como as tarefas de execução de manutenção, po-
dem ser organizadas em torno do aprendizado. Em 
tempos de gestão do conhecimento, os gestores 
de manutenção não devem se furtar de identificar e 
buscar estrategicamente a disseminação e utilização 
das metodologias que contemplem e, sobretudo, 
valorizem o conhecimento tácito de profissionais 
que atuam diretamente na execução de atividades 
de manutenção. Tal desafio exige dos líderes e das 
equipes compartilhar mais do que ações situacionais 
para garantir redução de perdas, redução de custos, 
aumento de produtividade e, sobretudo a melhoria 
do desempenho humano.

Este trabalho foi premiado no 28º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos, realizado em 2013.
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A CAPA DE JORNAL INÉDITA

CASES & CAUSOS

Décio Clemente
Atua na área de marketing há mais de 30 anos e é colunista da rádio Jovem Pan de São Paulo.

No início de minha carreira, trabalhei nos jornais 
City News e Shopping News, que saíam apenas aos 
domingos. Esses dois veículos, que não mais existem, 
eram muito bem feitos e traziam muitas sugestões 
para os programas de fins de semana, além de pu-
blicarem notícias sobre cultura, turismo, política, di-
versão e esportes. A única semelhança desses jornais 
com os de hoje em dia é a capa, a famosa primeira 
página, que, se for bem desenhada, criativa e chamar 
atenção, vende como água.

Eu era meio faz-tudo ali. Desenhava alguns anún-
cios, escrevia textos e ilustrava a coluna de varieda-
des. Tinha até algum talento para desenhos e não me 
saía mal; mas abandonei essa arte por causa de uma 
espécie de trauma que aconteceu naquela época - e 
é por isso que hoje me dedico apenas à propaganda 
e ao marketing corporativo. 

Muito bem; para explicar resumidamente, lá pelos 
idos das décadas de 1960 e 1970, os jornais, antes de 
serem impressos, precisavam ter suas páginas prati-
camente fabricadas em chumbo quente, para só de-
pois serem estampadas em uma folha de aço fino e 
irem direto para a impressão. 

Era um sufoco. Imaginem aquelas folhas com textos 
e fotos estampadas em aço de espessura finíssima. Era 
necessário ter muito cuidado para não causar riscos ou 
danos àquela folha de aço, pois por qualquer descuido 
certamente os danos poderiam parar nas páginas dos 
jornais do dia seguinte. Hoje em dia, tudo é feito em 
computadores e impressoras de alta geração, e o risco 
de alguém danificar a impressão final não existe mais. 

É evidente que o amigo leitor está imaginando que 

o fim desta história é de alguém que riscou alguma 
pagina sem querer e isso foi impresso no jornal. Mas 
não foi isso, não, mesmo porque riscos acidentais 
eram impressos a toda hora. O que aconteceu foi 
que alguém teve a cara de pau de fazer proposital-
mente um desenho em cima da chapa de aço em 
uma enorme foto de capa do jornal, e a impressão foi 
parar nas bancas sem ninguém perceber. 

Quem fez isso foi alguém que, além de muito ta-
lento para desenho, tinha também uma raiva danada 
do prefeito de São Paulo na época. Na foto da pri-
meira página, o prefeito, acompanhado de sua que-
rida esposa na porta de um baile de carnaval de gala, 
saiu com chifre, batom, cílios postiços e bota branca, 
como se fosse um travesti desses de hoje em dia nas 
melhores paradas gays do planeta.

Quando a diretoria do jornal viu o que tinha acon-
tecido, ficou apavorada e solicitou o recolhimento de 
todos os jornais das bancas, mas o estrago já estava 
feito. Para surpresa geral, aquela edição foi um su-
cesso e teve venda recorde. Para explicar o que tinha 
acontecido, foi um sufoco, ninguém conseguiu jus-
tificar o fato. O jornal foi ameaçado de processo e 
tudo só se acalmou quando o próprio prefeito aliviou 
a pressão, surpreso com a repercussão positiva de 
sua imagem em um mundo que naquela época era 
mais enrustido do que nunca, o mundo gay. 

Pior de tudo: todos ficaram desconfiados de que 
eu, por ser desenhista, tinha feito aquela obra de arte. 
Juro que não fui, mas por isso parei de desenhar. É 
que tem gente muito melhor do que eu que desenha, 
se esconde e ninguém sabe de quem se trata.
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