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EDITORIAL

PETER EDELMANN

 Durante o período em que fui CEO da KAEFER, uma das mi-
nhas tarefas tem sido ajudar a nos colocar no caminho certo – 
neste início de nossos próximos cem anos. Juntamente com os 
colegas da alta gerência e do Conselho Consultivo – e o apoio 
entusiasmado de tantas pessoas na KAEFER –, aprimoramos 
nossa estratégia corporativa, desenhada para aproveitar ao 
máximo o nosso alcance global, dando maior ênfase ao cresci-
mento, à estreita colaboração e à visão clara: de reduzir e usar 
os recursos com mais eficiência ou, em resumo, RED-USE. Em 
adicional, instituímos pessoas e implantamos sistemas para as-
segurar a governança adequada de riscos e projetos e para en-
corajar inovações que geram valor. Trabalhamos em prol de 
nossos valores e do desenvolvimento de nossos funcionários e 
líderes, para ajudar a estimular e a reforçar os altos padrões de 
desempenho necessários para o sucesso sustentável.  
 A partir de 1º de janeiro de 2019, a liderança da empresa 
passará às mãos muito competentes de meus colegas Steen 
Hansen e Roland Gärber. Juntamente com os colegas, eles darão 
continuidade ao trabalho de formular e implementar de forma 
consistente a nossa estratégia para o futuro.  
 Mais de uma vez, em viagens pelo mundo e nas reuniões Mit-
tendrin em Bremen, fiquei impressionado com a disposição das 
pessoas em associar os interesses da empresa aos próprios in-
teresses. Fomos abençoados com uma mentalidade voltada 
para o futuro, clientes, funcionários e proprietários leais, um 
ambiente de mercado fascinante e em crescimento e uma ofer-
ta de serviços diversificada e em expansão. Se continuarmos 
flexíveis e, ao mesmo tempo, preservarmos nossa forte postura 
orientada por valores – no sentido de manter e intensificar a 
confiança de nossos clientes, funcionários e da família proprie-
tária –, acredito que nada impedirá nossos sucessores de cele-
brar o aniversário dos 200 anos da KAEFER no devido tempo. 

Caros colegas 
e amigos da
KAEFER,

Sem querer incentivar a complacência com relação aos futuros 
desafios, gostaria de focar nos muitos eventos positivos que 
marcaram este aniversário de 100 anos da KAEFER.
 Houve inúmeras celebrações ao redor do mundo, comemo-
rando não apenas nosso aniversário, mas também recentes 
conquistas nos negócios e avanços significativos em nossa go-
vernança de projetos e de países, que, juntos, contribuíram para 
o sucesso financeiro da empresa nos últimos dois anos. Só em
Bremen, mais de 1.200 funcionários e ex-funcionários participa-
ram do Family Day da empresa, no dia 1º de setembro. Naquela
ocasião, o que mais me impressionou foram o orgulho e a soli-
dariedade das pessoas pelo seu vínculo com a KAEFER. Foi um
dia de contar histórias, e gostei de ouvir várias narrativas – que 
também aparecem em nossa crônica e aqui na revista K-WERT.
Todas essas histórias reforçam e ilustram as qualidades de leal-
dade, coragem, determinação e criatividade, que permitiram à
KAEFER adaptar-se e ser bem-sucedida ao longo de tantos
anos.

PETER EDELMANN  Presidente
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Feliz 
aniversário, 
KAEFER
Funcionários, famílias e amigos 
celebram o centenário ao redor
do mundo

SAFETY MAX NO FAMILY DAY DA KAEFER, EM BREMEN  
Apenas mais um de 1.200 participantes!



FAMILY DAY, EM BREMEN  Ex-funcionários têm lugar garantido na primeira fileira

HISTÓRIA

EVENTO DE GALA, EM BREMEN, PARA CELEBRAR O ANIVERSÁRIO DA KAEFER 
Acompanhado da Deutsche Kammerphilarmonie Bremen e de discursos dos 

proprietários e do Conselho de Administração.  
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EMIRADOS ÁRABES UNIDOS  Celebrações do centenário na festa anual dos 
funcionários

KAEFER INDUSTRIE 
EM NORDHAUSEN, 

ALEMANHA 
Filhos de funcionários 

fazem a festa
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FAMILY DAY, EM BREMEN 
Participantes celebram a vitória do 
Werder Bremen, o time de futebol 
da cidade 
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100 Histórias
Uma história. Um time. Um futuro.

Quando Carl Kaefer fundou a KAEFER, em 1918, ele acreditava 
que as pessoas construiriam seu próprio futuro com visão e for-
ça de vontade; essa filosofia serve de fio condutor para toda a 
rica história da KAEFER – desde o próprio Carl até Heinz Peter 
e Annelotte Koch e além, até cada um dos 27.000 funcionários 
que hoje fazem a KAEFER.

 “Não importa se está 
quente ou frio, suando ou 
congelando, a KAEFER 
faz o isolamento!” 
“Was warm, was kalt, was schwitzt, was friert – das wird durch 
KAEFER isoliert!”
 Esta é uma rima memorável em alemão, que continua sen-
do verdadeira até hoje, embora já não faça jus à dimensão de 
nossas atividades, que vão desde preservar a integridade 
das instalações de nossos clientes até fornecer soluções in-
teligentes por toda uma gama de serviços integrados.
 Desde os começos modestos na indústria de construção 
naval, a empresa evoluiu rapidamente e, já nos anos 60, ofe-
recia uma impressionante variedade de serviços – isolamen-
to térmico a frio e a quente, proteção acústica e contrafogo 
para refinarias, trabalhos em canteiros de obras residenciais 
e industriais, contratos em plantas químicas, centrais elétri-
cas, fábricas de cerveja e de laticínios. Invariavelmente, as 
recomendações de clientes satisfeitos levavam a novos con-
tratos. Não tardou muito e técnicos da KAEFER estavam fa-
zendo o isolamento de navios gaseiros, usinas nucleares e 
plataformas de petróleo em países tão distantes quanto a 
África do Sul e Sumatra e, sob a liderança de Annelotte Koch 
e de seu filho Ralf Koch, estas décadas de expansão contínua 
foram construídas em base sólida – os valores que não fo-
gem à tradição da KAEFER de coleguismo, respeito, confiabi-

lidade e profissionalismo.
 De vendedor de turfa a líder de mercado – atualmente 
gerando um volume anual de negócios da ordem de 1,7 bilhões 
de euros em mais de 30 países. Essas são cifras bem gran-
des, baseadas no fato de que a KAEFER não é nada mais nada 
menos do que a soma de pessoas e de suas histórias sobre a 
empresa em que trabalham – histórias de coragem e iniciati-
va, ou uma busca constante para se tornarem cada vez me-
lhores.
 Para marcar nosso centenário, 100 dessas histórias foram 
reunidas em uma crônica. Selecionamos algumas delas para 
esta revista e esperamos que apreciem.

HISTÓRIA
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FAZENDO O NOSSO TRABALHO  A pedido do cliente INEOS Nitriles, no Reino Unido
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 “Nunca fiz isso antes, mas parece 

divertido!” 

Em 2006, Anneliese Jenseg se viu entre empregos, trabalhando 
como carteira em Stavanger, na Noruega, enquanto pensava nas 
opções que tinha...
 Era uma manhã extremamente fria e chuvosa de novembro. 
Estava na rua entregando o correio, quando meu telefone tocou. 
Apertei as teclas com dedos entorpecidos, vento e chuva baten-
do no meu rosto, quando alguém do outro lado da linha me cha-
mou para fazer uma entrevista na KAEFER dali a uma hora. Li-
guei para minha chefe e disse a ela que as pessoas iriam receber 
suas cartas com atraso naquele dia. 
 Devo ter parecido um gato afogado quando entrei pela por-
ta, ainda com o meu uniforme todo molhado. Duas mulheres me 
receberam e perguntaram se já tinha trabalhado como recepcio-
nista.
 “Não,” respondi, “mas parece divertido. Gostaria de tentar.”
 No dia seguinte, comecei a trabalhar na KAEFER. Já estava lá 
há algumas semanas, quando a pessoa que marcava as horas-
-homem em nosso sistema ultra-avançado para a época – ICORE 
– deixou a empresa, o que significava que havia uma vaga a ser 
preenchida.
 “Deixe comigo”, eu disse. “Nunca fiz isso antes, mas parece di-
vertido.”
 Você aprende muita coisa sobre uma empresa, registrando 
horas-homem. Você começa a entender o sistema da folha de 
pagamento, o controle de custos, os projetos, as pessoas e suas 
competências. E a empresa não parava de crescer. Não demorou 
muito, eu estava trabalhando como consultora de folha de paga-
mento e aprendendo mais ainda. Minha chefe na época era uma 
mulher dinâmica e forte; quando ela começou a procurar alguém 
para assumir a responsabilidade pelo software e ser administra-
dor de sistemas, eu disse:
 “Deixe comigo, nunca fiz isso antes, mas parece divertido.”
 Como consultora sênior de folha de pagamento e administra-
dora de sistemas, eu dava assistência a controladores de custos, 
gerentes de projeto e engenheiros, ao mesmo tempo em que 
trabalhava com fornecedores, tentando encontrar sistemas 

ANNELISE JENSEG 
Gerente de RH, KAEFER 

Energy, na Noruega

mais adequados para questões como despesas de viagem e li-
cenças médicas. A KAEFER Energy continuou a desenvolver-se; 
algumas pessoas saíram da empresa, mas muitas outras vieram 
e – como em todas as empresas que crescem – vez por outra foi 
preciso criar novas posições e estruturas para conseguirmos 
acompanhar o passo das mudanças. Um dia, a alta gerência se 
deu conta de que precisávamos de um gerente de recursos hu-
manos.
 “Deixe comigo”, eu disse. “Nunca fiz isso antes, mas parece di-
vertido.”
Mais uma vez, lá estava eu em terreno totalmente desconhecido 
– e me perguntava por que tinha entrado nessa! Mas isso tem 
algo a ver com aquela indescritível sensação de dominar uma 
nova habilidade. Tem sido uma jornada fabulosa até agora. Co-
nheci pessoas incríveis – os mais fortes dos fortes, os mais en-
genhosos dos engenhosos e os mais gentis dos gentis – que me 
apoiaram e me desafiaram em cada nova etapa do caminho. 
Cada operador e encarregado da KAEFER Energy é uma parte da 
minha vida profissional e realmente me esforço para dar a eles a 
atenção necessária, embora saiba que posso fazer ainda melhor. 
Não faz muito tempo, quando uma nova garota começou a tra-
balhar na recepção, ouvi uma conversa dela com seu supervisor.
 “Deixe comigo”, ouvi ela dizer. “Nunca fiz isso antes, mas parece 
divertido.”
 E pensei comigo mesma, que o futuro é promissor e cheio de 
esperanças.

HISTÓRIA
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Serviços leais e contribuições 
extraordinárias no Brasil
 Lançado em 2016, pela RIP Serviços Industriais, uma em-
presa do Grupo KAEFER no Brasil, o Prêmio Dona Elza distin-
gue um funcionário extraordinário a cada ano, como maneira 
de celebrar aqueles cujos esforços fazem dela um lugar tão 
gratificante para trabalhar. Um exemplo perfeito é a senhora 
que deu nome ao prêmio. Elza Benhossi, conhecida por todos 
como Dona Elza, está na RIP desde 1991. Ela já tem mais de 80 
anos, mas continua sendo a “boa alma” da empresa, que conhe-
ce todos pelo nome e tem aquela capacidade especial de saber 
quando levar bolo para o escritório ou preparar um cafezinho. 
Embora muitos dos funcionários temam o dia em que ela final-
mente decidir se aposentar, Elza insiste em dizer que não tem 
nenhuma intenção de sair de lá: “Com o passar dos anos, vi a 
empresa crescer e crescer”, ela diz. “As pessoas daqui são minha 
família. A gente não abandona a família, não é mesmo?”
 Por isso, receber o prêmio e ter o seu nome tão intimamen-
te associado às qualidades de lealdade, dedicação e empatia 
personificadas por Dona Elza, é considerado uma conquista a 
ser celebrada. Todos se interessam e todos concordam que o 
mais recente nomeado realmente mereceu por ganhar o prê-
mio.
 Claudio Simplicio Teixeira, que atualmente trabalha como 
Técnico de Segurança QSMA na filial São Paulo, entrou na RIP 
há 16 anos:
 “A minha primeira função na empresa foi de assistente de se-
gurança, quando ainda estávamos planejando os processos para 
reparo e substituição das baterias de coque na siderúrgica em 
Cubatão. Eu era apenas um jovem; trabalhar com colegas expe-
rientes em inúmeros projetos, durante anos, realmente me ajudou 
a crescer como profissional e ser humano.”
 Lições de vida que foram de grande valia para Claudio em 
2008, quando ele foi diagnosticado com câncer. 
 “Tive a escolha – desistir ou lutar. A doença e o tratamento 
estavam me deixando fraco, quando sabia que precisava ser forte.
Comecei a correr para o trabalho. Não muito tempo depois, parti-
cipei de uma corrida de 10 km, depois corri uma meia maratona e, 

em seguida, minha primeira maratona inteira no Rio – em 2012.” 
 Hoje, Claudio divide seu tempo entre o trabalho, a conti-
nuação do tratamento médico e a corrida de ultramaratonas 
– inclusive uma corrida de 24 horas, em que ele conseguiu 
completar extraordinários 156 km. Sempre animado, até mes-
mo nos dias mais difíceis, Claudio é um exemplo para seus co-
legas e a prova viva de que nada é impossível.

ELZA BENHOSSI Segurando o seu Prêmio Dona Elza.

CLAUDIO SIMPLICIO TEIXEIRA  Exibindo uma das muitas medalhas conquistadas 
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Futebol – uma longa e ilustre 
história
O esporte – e o trabalho em equipe – sempre fizeram parte do 
espírito motivador da KAEFER. Já em 1955, jogos bastante 
disputados eram realizados entre o “FC Colarinho Branco” e o 
“Isoladores Unidos”. É lamentável que a história não registre 
quem ganhou essa primeira disputa, embora as fotos sugiram 
que certamente foi jogado em clima de coleguismo!  
 Com base nos sucessos do passado, o KAEFER Internatio-
nal Soccer Cup foi lançado em 2002 com o intuito de aprofun-
dar as relações entre funcionários da KAEFER que trabalham 
em diferentes países e disciplinas. A primeira competição foi 
realizada em Saarbrücken, atraindo 13 equipes da França, Es-
panha, Áustria, Polônia, Noruega e Alemanha, e a procura foi 
tão grande, que alguns países até fizeram provas de classifica-
ção. Os palcos do evento, que acontece de dois em dois anos 
e atrai mais de 1.500 atletas e torcedores de um número de 
países cada vez maior, já foram a França, a Espanha e a Hun-
gria, antes de retornarem à Alemanha em 2012, onde o Time 
Construction foi a primeira equipe a defender o título com 
sucesso. Assim como a natureza das operações da KAEFER, a 
logística envolvida na organização de um Campeonato de Fu-
tebol representativo tornou-se cada vez mais globalizada. 
Depois de dar grande alegria para tantos isoladores, monta-
dores de andaimes, pintores e até mesmo funcionários da ad-
ministração – desde aprendizes até diretores executivos – por 
dez anos, lamentavelmente a sexta edição do Campeonato 
também foi a última (ao menos por enquanto).
 Os fãs de futebol, contudo, não foram completamente es-
quecidos, já que em 2012 também foi lançado o Troféu KAE-
FER, um torneio anual no qual crianças de Bremen e arredores 
têm a oportunidade de mostrar suas habilidades e ainda co-
nhecer melhor os programas de estágio na KAEFER. O evento 
acontece todos os anos em setembro e atraiu 15 equipes e 
300 participantes em 2018. 
 Outra importante iniciativa relacionada ao futebol come-
çou em 2017, quando funcionários da KAEFER, em Bremen, 

regularmente começaram a jogar partidas com um grupo de 
jovens refugiados sob a tutela da Fundação Hans Wendt. Os 
jogos, que acontecem a cada duas semanas, fizeram tanto su-
cesso, que uma equipe mista de empregados da KAEFER e re-
fugiados juntaram forças para competir no torneio de futebol 
beneficente Summer Special de 2017, organizado pela AVS & 
Friends para arrecadar dinheiro destinado à pesquisa de cân-
cer. A FUNDAÇÃO KAEFER também participou, cobrindo os 
custos das instalações e fornecendo roupas para os jovens 
refugiados. O time não conquistou a esperada vitória no dia, 
mas todos se divertiram, apoiando esta causa extremamente 
importante.

O GRANDE JOGO EM 1955  Heinz Peter Koch é o segundo da esquerda

KAEFER INTERNATIONAL SOCCER CUP  Berlim 2012

HISTÓRIA
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Trabalho feito com criatividade 
e coragem

Rádio KAEFER 
 Era o fim dos anos noventa, e a equipe da KAEFER Schiff-
sausbau na Alemanha estava determinada a conseguir um novo 
contrato de isolamento. Para conseguir vencer a concorrência 
acirrada, sabiam que era necessário usar a imaginação. Klaus-
-Dieter Müller, na época Gerente da Divisão Construção Naval, 
sorri ao lembrar do episódio:
 “Desenvolvemos um sistema de paredes leve, realmente eficien-
te, e estávamos determinados a provar aos clientes a eficácia do 
isolamento acústico; convidamos eles para uma reunião em um dos 
galpões que construímos perto do estaleiro Bremer Vulkan. Assim 
que a porta se fechou, ligamos um rádio no recinto ao lado a todo 
volume, perto de 90 decibéis. Na reunião, não dava para ouvir nada 
do rádio, até abrirmos a porta um pouco. De repente, ficou tão alto, 
que um dos clientes chegou a tapar os ouvidos com as mãos. ‘Vocês 
aumentaram isso agora?’, queriam saber. Balançamos a cabeça em 
negação, fazendo-nos de inocentes. Foi preciso abrir e fechar a por-
ta mais algumas vezes, antes de ficarem convencidos – mas conse-
guimos assinar e selar o contrato no final do dia!” 

País dos Pinguins
 A construção da Estação de Pesquisa Bharati, na Antártica, 
foi uma missão que levou todos aos seus limites em 2012. “O 
verão na Antártica é curto,” explica o Gerente de Projeto Torsten 
Haß, “não podíamos desperdiçar um único dia, o que significava que 
tudo precisava ser planejado nos mínimos detalhes – você não podia 
dar um pulo na loja ali perto para repor uma chave de fenda que su-
miu!”. Um ensaio geral de montagem e desmontagem da estação 
foi feito em Duisburg, antes do material todo ser embalado e 
despachado para a Antártica, via Roterdã e Cidade do Cabo.
 “48 de nós passaram quatro meses e meio vivendo em contêine-
res, trabalhando doze horas por dia, sem nunca ver um pôr do sol.” 
A estação foi concluída no prazo e a grande equipe da KAEFER 
voltou para suas famílias, contando sobre dias sem noite, ba-
nhos gelados e lembrando com carinho de seus vizinhos – pin-
guins curiosos, que faziam visitas diárias para checar o anda-
mento da obra.

 “Na reunião, não dava 
para ouvir nada do rádio, 
até abrirmos a porta um 
pouco. De repente, ficou 
tão alto, que um dos 
clientes chegou a tapar 
os ouvidos com as 
mãos.”
KLAUS-DIETER MÜLLER  Ex-Gerente da divisão Construção Naval

VIZINHOS CURIOSOS  Pinguins visitam funcionários da KAEFER na Antártica
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CONTINUIDADE E MUDANÇA
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Continuidade 
e Mudança 
Construindo um futuro sustentável na KAEFER
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“Eu tinha 24 anos quando entrei na KAEFER, em 1964, e olho 
para trás agradecido pelos 32 anos seguintes, em que traba-
lhei ativamente na empresa. Sou imensamente grato aos 
meus pais, em especial pelos primeiros quatro meses, de se-
tembro até o Natal de 1964, quando meu pai me iniciou na 
empresa, alinhado com o seu modo de pensar. Possivelmente, 
isso foi em antecipação à grave e incurável doença que o aco-
meteu no Natal de 1964 e da qual veio a falecer no final de 
1965, um pouco antes de seu 57º aniversário. A sua premoni-

Continuidade e mudança 
numa empresa de 
propriedade familiar
Não é apenas a empresa que precisa adaptar-se constantemente à mudança dos 
tempos, mas a família proprietária também. Em um processo minuciosamente plane-
jado, que não deixa nada ao acaso, agora é a terceira geração que assume o leme. 

ção, o seu conhecimento e a experiência que ele pôde compar-
tilhar foram de imensa ajuda para amenizar a transição ines-
peradamente precoce.
 Também lembro com prazer dos muitos anos de colabora-
ção com minha mãe, quando nós dois conseguimos moldar a 
empresa conforme os desejos de meu pai, e das estreitas rela-
ções de trabalho com nossos funcionários.

100 anos de KAEFER

A velocidade com que a KAEFER cresceu nas últimas décadas 
é uma confirmação do rumo que perseguimos e quero saudar 
o nosso aniversário de 100 anos sentindo imenso respeito e 
gratidão às muitas gerações de funcionários da KAEFER que 
construíram os fundamentos da empresa e aos atuais funcio-
nários, onde quer que estejam no mundo. Todos nós temos 
boas razões para celebrar esse aniversário.

Prontos para o futuro

Contudo, não podemos desprezar os desafios do futuro e isso 
também se aplica a mim. A KAEFER sempre foi e continua sendo 
o meu mundo. Estou feliz em poder passar uma empresa saudá-
vel para a próxima geração e sei que está em boas mãos. Meu 
irmão Hubert e eu introduzimos gradualmente a mudança de 
geração; os nossos filhos e os da minha irmã Renate, que morreu 
tão prematuramente, são todos acionistas. O maior desafio des-
sa terceira geração será o convívio familiar harmônico e de ser 
um parceiro consistente e digno de confiança para os órgãos da 
sociedade. Mostrar interesse em nossos funcionários e tratá-los 
com respeito também é vital e deveria ser uma regra em qual-
quer empresa de administração familiar.
 Em sua qualidade de porta-voz da família, presidente do Con-
selho Consultivo e membro do Comitê Executivo, estou conven-
cido de que meu sobrinho, Moritz Koch, terá sucesso em superar 
os desafios a serem enfrentados. Sinto-me feliz por estar perto 
para aconselhar e sou grato a Moritz por assumir um papel tão 
importante para a família e a KAEFER – além de operar sua pró-
pria empresa.”

RALF KOCH  A 2ª Geração 

Perguntamos ao co-proprietário Ralf 
Koch – diretor executivo de longa data e 
ex-membro do Conselho Consultivo –
sobre suas experiências e como ele 
imagina o futuro da KAEFER.

CONTINUIDADE E MUDANÇA
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Em 2018, Moritz Koch foi escolhido porta-
-voz da família por unanimidade. Como ele 
também assume a função de presidente do 
Conselho Consultivo, pedimos que ele 
compartilhasse conosco suas ideias sobre 
o futuro da KAEFER.

“Não há dúvida nenhuma que 2018 é um ano chave para a 
KAEFER como empresa e para mim pessoalmente. Em primeiro 
lugar, estamos comemorando nosso aniversário de 100 anos. 
Depois, temos novas e importantes tarefas à frente, para as 
quais me preparei intensamente, apoiando ativamente a família 
em tomar decisões nos anos mais recentes e, pelo lado 
operacional, ganhando valiosa experiência na administração 
das minhas próprias empresas no setor de serviços.

Novos desafios

 Como membro do Conselho Consultivo da KAEFER e do re-
cém-criado comitê executivo, é o meu trabalho aprimorar e de-
fender continuamente a estratégia de gestão do patrimônio a 
longo prazo – dentro e fora da empresa. Ao mesmo tempo, 
como porta-voz da família, represento todos os acionistas.
 Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer o 
meu tio Ralf Koch em nome de todos pela sua incessante contri-
buição para essa responsabilidade. Seus conselhos irão conti-
nuar fornecendo orientações valiosas no futuro.
 No Conselho Consultivo, terei a oportunidade de realizar ta-
refas que são de importância imediata para os negócios. Em 
cooperação com outros membros, compete a mim assessorar e 
supervisionar a alta gerência, responsável pelos negócios do dia 
a dia.

Os próximos 100 anos começam 
no primeiro dia
 Para onde vamos daqui? Os primeiros cem anos da KAEFER 
ficaram para trás e agora temos os próximos cem anos pela 
frente. Quem sabe onde vamos estar em 2118? É certo que a 
digitalização desempenhará um papel importante no futuro 
imediato. Na KAEFER, já vejo um grande avanço nesse senti-
do, mas também um imenso potencial a ser explorado. A digi-
talização não é por si só um fim – é preciso dar os contornos. 
Ela precisa ajudar a empresa a satisfazer as demandas de nos-
sos clientes e, se possível, ir além delas. A implantação de tec-
nologias e processos digitais só pode ser bem-sucedida se for 
aceita, apoiada e valorizada pelos nossos funcionários desde 
o início.

Continuaremos sendo nós 
mesmos, só que melhores
 A KAEFER sempre foi especialmente bem-sucedida quando 
se trata de fornecer aos clientes novas soluções para atender 
suas demandas e implementá-las de modo confiável. Vamos 
continuar fazendo isso no futuro, dando ênfase às nossas for-
ças: uma grande capacidade de inovar, aliada ao preparo para 
agir e o compromisso de entregar excelente qualidade. Minha 
absoluta prioridade é ajudar a criar o contexto adequado para 
ter a certeza de que isso aconteça e, ao mesmo tempo, garantir 
que a família KAEFER continue unida.
 No centenário da KAEFER, sinto-me muito honrado em po-
der ser mais ativo ainda nesta empresa extraordinária e contri-
buir para garantir que ela continue crescendo e fique cada vez 
mais forte nas próximas gerações.”

MORITZ KOCH  A 3ª Geração
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que trabalham no Centro Corporativo de 
Competências Energias Renováveis, apa-
receram com o Polyphem, uma mini plan-
ta de energia solar que captura e projeta 
raios solares em um trocador de calor 
(receptor). O ar ambiente, sugado para o 
interior através de uma microturbina a 
gás modificada, depois é aquecido pelo 
receptor, antes de ser liberado e conver-
tido em eletricidade.
 Com capacidade para gerar 100 KW 
de energia (o bastante para atender a de-
manda de uma operação industrial de 
médio porte), a planta de Energia Solar 
Concentrada (Concentrated Solar Power, 
ou CSP na sigla em inglês) será pequena o 
bastante para ser transportada, pré-
-montada, em um contêiner de navio pa-
drão. Uma vez no canteiro de obras, um 
eletricista só precisa instalar as conexões 
e a planta está operacional. 
 Todos os custos da KAEFER estão 
sendo cobertos por um subsídio no valor 
de 1,1 milhões de euros do programa de 
pesquisa e inovação ‘Horizonte 2020’ da 
Comissão Europeia, o suficiente para 

contratar um gerente e um engenheiro de 
controladoria específicos para o projeto. 
Os 3,8 milhões de euros em adicional es-
tão sendo repartidos entre quatro cen-
tros de pesquisas e quatro empresas pri-
vadas sediadas na França, Espanha, 
Alemanha e Dinamarca, que fornecem o 
apoio técnico e logístico. Atualmente, o 
protótipo está sendo desenvolvido e tes-
tado. Pela previsão da equipe, o produto 
deve estar pronto para ser lançado no 
mercado em 2022.

 Para informações mais detalhadas a 
respeito do projeto, por favor, entre em 
contato com o Líder de Projeto ‘Horizon 
2020’ Simon Schütrumpf pelo e-mail Si-
mon.Schuetrumpf@kaefer.com

 “Polyphem” - Como 
dois engenheiros da 
KAEFER querem 
mudar o mundo!
 Imagine pessoas vivendo em lugares 
remotos que, de repente, se veem livres 
da dependência de combustíveis fósseis 
ou de redes de distribuição elétrica caras. 
Imagine não haver mais a necessidade de 
caminhões-tanque transitando por re-
giões ecologicamente sensíveis. Imagine 
levar energia limpa e confiável a áreas 
que dependem de geradores a diesel ou 
que não têm eletricidade por falta de in-
fraestrutura ou problemas com o supri-
mento de combustível. 
 Dois engenheiros da KAEFER fizeram 
exatamente isso, mostrando criatividade, 
determinação e conhecimento técnico 
em sua busca para atender uma imensa 
demanda e – dadas as atuais tendências 
de energia globais – em rápido cresci-
mento.
 Andreas Pöppinghaus e Daniel Ipse, 

Enfoque em Inovação 

Um departamento de Corporate Innovation & Technical Excellence e um de Innova-
tion Marketplace são apenas algumas das maneiras de reconhecer a importância de 
– e dar novos impulsos a – uma das forças tradicionais da KAEFER.
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Notícias da Noruega 

Durante as celebrações dos 100 anos da 
KAEFER e dos 41 anos da KAEFER na No-
ruega, realizadas em 7 de junho de 2018 
em Stavanger, a equipe colocou clientes e 
parceiros em dia sobre temas atualmente 
em foco, como digitalização, melhoria 
contínua com métodos Lean, inovação e a 
formação da próxima geração de especia-
listas. 
 Durante o tour pelas instalações, o Lí-
der Lean Trond Magne Susort explicou 
aos visitantes porque Lean e digitalização 
são a segunda natureza da KAEFER Ener-
gy:
 “Com a adoção de métodos Lean e de 
novas tecnologias, nossos funcionários têm 
mais tempo para se dedicar às tarefas que 
fazem nossa empresa crescer. O uso de ta-
blets antichoque EX no campo, por exemplo, 
reduziu substancialmente o tempo que gas-
tamos com o preenchimento de papéis. Além 
disso, a comunicação melhorou, pois agora 
podemos efetivamente compartilhar infor-
mações com colegas de diversos sites e além 
das fronteiras nacionais.” 
 Menos tempo gasto com preenchi-
mento de papéis significa ter mais tempo 
para inovações. A oficina de pré-monta-
gem de nível mundial em Stavanger em-
prega artesãos que se dedicam à entrega 
de produtos com maior agilidade, com a 
melhor qualidade do mercado e por pre-
ços imbatíveis. A KAEFER Energy possui 
uma linha própria de 30 produtos comer-
ciais – os ENERGY Products® – desen-
volvidos para atender as necessidades 
dos clientes, muitas vezes em colabora-
ção com o departamento de inovação da 

KAEFER na Alemanha.
 Pelas previsões que indicam um forte 
crescimento para a KAEFER Energy em 
2018, o CEO Bård Bjørshol está decidido a 
marcar o aniversário de 100 anos da KAE-
FER com a contratação de mais 100 fun-
cionários, entre eles, pelo menos 20 no-
vos aprendizes, nos próximos doze meses.
 “Queremos ser o melhor fornecedor para 
nossos clientes, e o empregador de preferên-
cia para aqueles que buscam emprego nas 
disciplinas em que atuamos.” Bård Bjørshol

A França alça vôo

 Com o foco voltado para melhorar 
as condições de trabalho dos funcioná-
rios e entregar o melhor serviço possí-
vel aos clientes, a KAEFER WANNER 
está adotando novas tecnologias. 
Como parte de uma transição para prá-
ticas de trabalho ‘sem papel’, tablets 
contendo um sistema de gerenciamen-
to operacional feito sob medida, atual-
mente estão sendo usados em oito cen-
trais nucleares. Além disso, novos 
procedimentos digitais foram implan-
tados para guiar e gravar a montagem e 
desmontagem de tampas do vaso pres-
surizado do reator. Muito popular entre 
os colaboradores, o novo sistema visa 
minimizar o tempo de exposição à ra-
diação, padronizar métodos de traba-
lho e assegurar, através desse meio, os 
níveis de expertise exigidos. Lançado 
no primeiro semestre de 2018 para ser 
usado em reatores nucleares de 900 
MW, os novos procedimentos agora 
também estão sendo desenvolvidos 

Mentes geniais em 
busca da próxima 
super ideia

 Para celebrar o nosso centenário – e 
nos ajudar a acompanhar de perto as pes-
quisas acadêmicas mais recentes – o ‘KAE-
FER Zukunftspreis’ foi lançado em 2018. 
Aberto a estudantes de universidades ale-
mãs, esse prêmio de 5.000 euros será con-
cedido periodicamente a um projeto de 
pesquisa de destaque em uma das seguin-
tes áreas: redução de emissões, eficiência 
energética, construção Lean, isolamento, 
otimização de processos e pesquisa de ma-
teriais.
 Entre abril e junho, vinte e cinco inscri-
ções foram aceitas para a edição inaugural, 

das quais um júri da KAEFER selecionou 
uma segunda colocada – Laura Marie Hen-
ning, pelo seu trabalho em remoção de 
substâncias como corantes de águas resi-
duais – e o grande vencedor.

Parabéns a Leander Stützel, 
ganhador do primeiro prêmio 
‘KAEFER Zukunftspreis’!

 Graduado pela Universidade de Augs-
burg, Leander ganhou o prêmio pelo seu 
trabalho na otimização de argila, um resí-
duo natural da construção, particular-
mente através do aperfeiçoamento de 
suas propriedades térmicas. Como a 
abordagem de Leander evita aditivos bio-

lógicos, o material apresenta melhor re-
sistência ao bolor em comparação às al-
ternativas. O resultado, depois da queima 
à temperatura apropriada, é um novo 
bloco de isolamento leve, ideal para ser 
usado em prédios que exigem materiais 
de construção naturais. 

 “Decidi fazer um mestrado em eficiência 
energética na construção, porque ainda 
existe um vasto campo a ser explorado em 
redução de energia e consumo de material. 
Uma coisa eu aprendi – que as técnicas e os 
materiais de construção tradicionais como a 
argila costumam demonstrar sempre de 
novo a sua utilidade.” Leander Stützel

para os reatores maiores, com potência 
de 1300 MW. 
 Em adicional, equipes da KAEFER 
WANNER também estão fazendo tes-
tes com a tecnologia de drones, uma 
maneira mais rápida e eficiente de fazer 
a termografia. Imagens gravadas pelos 
drones também estão sendo usadas 
para ajudar a aperfeiçoar soluções de 
acesso. 
 “Na KAEFER WANNER, não vendemos 
apenas andaimes. Vendemos soluções de 
acesso. A grande colaboração entre nos-
sas equipes de operação e de design nos 
permite desenvolver e integrar continua-
mente soluções mais econômicas e efi-
cientes para os nossos clientes.” Mathieu 
Blanquet (Chefe do Departamento Téc-
nico)
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MONTAGEM DE UMA CAIXA CONTRA FOGO ENERGY FIRECOVER® DA KAEFER Na oficina em Stavanger, 
Noruega

A ENERGY FIRECOVER® 
agora será global
 A ENERGY FIRECOVER® da Norue-
ga é uma caixa contra fogo para válvu-
las e flanges que não exige manuten-
ção, é consideravelmente mais leve, 
fácil de instalar e adaptável do que 
qualquer outro sistema disponível no 
mercado. Apesar de ser um produto de 
enorme sucesso em seu país de origem 
desde que foi lançado em 2011, sua po-
pularização em outros lugares foi limi-
tada pelos altos custos de produção na 
Noruega. Para levar este excelente 
produto a um número maior de clien-
tes, é necessário investir em design, 
instalações de engenharia e de mistura 
adicionais ao redor do mundo KAEFER.
 Nossa subsidiária no Brasil, a RIP 
Serviços Industriais, está mostrando o 
caminho, desenvolvendo uma estraté-
gia de produção e vendas e treinando 
mão de obra local. Os criadores origi-
nais da ENERGY FIRECOVER® estão 
dando suporte aos colegas no Brasil 
através do fornecimento de determina-
dos elementos e – por esse ser um pro-
duto aprovado – através da garantia e 
posterior certificação de que o produ-
to produzido no Brasil é idêntico àque-
le produzido na Noruega. Atualmente, 
a previsão é de que a produção comece 
no início de 2019, com grandes clientes 
já querendo negociar as primeiras en-
comendas. 

CUI Healthcheck
 Na KAEFER, o status de Rubi exige 
um produto, ou um serviço novo ou aper-
feiçoado, com potencial para aumentar a 
rentabilidade. O novo CUI (Corrosão sob 
Isolamento) Healthcheck atende a essa 
definição de forma notável.  
 A corrosão sob isolamento, ou CUI, só 
se torna visível quando é tarde demais 
para ser remediada. Até agora, gerentes 
de planta se viram forçados a um jogo de 
adivinhação, que consista em refazer o 
isolamento de áreas inteiras de uma ins-
talação antes de ser necessário ou correr 
o risco de esperar até ser tarde demais. 
O novo CUI Healthcheck da KAEFER, de-
senvolvido em parceria com o Plant Inte-
grity Management (PIM), combina exper-
tise em integridade industrial, inspeção, 
isolamento, acessos e proteção de su-
perfícies para oferecer aos clientes uma 
rápida avaliação dos protocolos de ge-
renciamento de integridade CUI atuais – 
e expressivos potenciais de economia em 
termos de tempo, dinheiro e conveniên-
cia.
 Útil como medida pontual, o CUI 
Healthcheck é extremamente eficaz 
quando é realizado como primeiro passo 
para a criação de um programa de con-
trole sob medida a longo prazo. Toda ins-
talação tem suas próprias característi-
cas, mas todas elas têm algo em comum 
– e com este novo serviço da KAEFER, o 
controle pode ser aperfeiçoado conside-
ravelmente em qualquer fase do ciclo de 
ativos, minimizando o trabalho desne-
cessário em mitigação de riscos e a 
ameaça de falhas dispendiosas provoca-
das por corrosão sob isolamento.

Rubis KAEFER – 
nossos temas de 
destaque em 
inovação
Inovação é essencial para o futuro da 
KAEFER, um fato que foi destacado na 
Reunião Internacional de Gerenciamen-
to de 2017 e 2018, quando as melhores 
ideias de toda a empresa foram apre-
sentadas no âmbito do nosso Innova-
tion Marketplace e classificadas como 
Rubis de ‘Alto Impacto’, de ‘Rápido Im-
pacto’ ou ‘Estratégicos’. 
 Rubis de Alto Impacto são ‘boas prá-
ticas’ que, se implementadas em toda a 
empresa, terão impacto potencialmente 
significativo na rentabilidade do grupo, 
enquanto Rubis de Rápido Impacto são 
‘boas práticas’ que podem ser imple-
mentadas rápida e diretamente on-site. 
Por último, mas não menos importan-
tes, os Rubis Estratégicos da KAEFER 
foram selecionados com base no poten-
cial de dar lucro substancial à empresa 
pela criação de um novo serviço, pro-
cesso ou produto. 
 Os Rubis Estratégicos estão rece-
bendo o apoio de equipes de especialis-
tas e gerentes de projeto para assegu-
rar que alcancem todo o seu potencial. 
Os detalhes da maioria deles ainda são 
mantidos sob sigilo, mas a revista 
K-WERT tem o prazer de divulgar infor-
mações sobre dois deles, que já estão 
dando o que falar.

 “Na KAEFER, 
nossa ambição 
consiste em 
fornecer aos 
clientes 
soluções 
simplesmente 
mais 
inteligentes.”
THOMAS-PETER WILK  Chefe de Corporate 
Innovation & Technical Excellence
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ANÁLISE DE ISOLAMENTO NAS ALTURAS   
O dispositivo de ultrassom é acondicionado em um 
POD especial para alpinismo da KAEFER 
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 Peter Edelmann: Houve uma série de eventos maravilhosos 
ao redor do mundo. Este sucesso é testemunho de nossos va-
lores e da fidelidade que construímos tanto entre funcionários 
como entre clientes durante tantos anos. Mais de 1.200 pes-
soas vieram ao nosso Family Day em Bremen no início de se-
tembro. Não me lembro de quando foi a última vez que falei 
com tantas pessoas, mas o que mais me comoveu foi quantos 
funcionários e ex-funcionários vieram com os parceiros e fi-
lhos.
 Dr. Roland Gärber: Uma das minhas maiores alegrias no 
primeiro ano completo como COO e membro do Conselho de 
Administração, foi ver quanto orgulho as pessoas sentem em 
trabalhar para a KAEFER, não apenas nas celebrações, mas 
também em visitas que fiz a partes remotas do mundo, no 
Oriente Médio, no Brasil ou Sudeste Asiático. Depois de horas 
viajando, chegar no site e ver aquele logo vermelho familiar 
usado com tanto orgulho, é realmente um ponto alto.
 Steen E. Hansen: Em parte, os eventos do centenário têm 
sido tão prazerosos porque a empresa está indo muito bem. 
Resultados recordes em 2017 e também fiquei surpreso de 
quantas mudanças estruturais conseguimos fazer esse ano. En-
tre as equipes administrativas, que é a minha área, melhoramos 
a segurança de TI, concluímos a implantação do business templa-
te na Alemanha e lançamos um novo Código de Conduta nos 
Negócios; todos eles são grandes projetos, gerenciados por 
funcionários que, simultaneamente, continuavam executando 
suas tarefas do dia a dia. 
 Dr. Roland Gärber: Podemos contar uma história seme-
lhante em operações. Cada região esteve envolvida em proje-
tos complexos este ano e não tivemos nenhuma adversidade 
mais séria ou falhas até agora. Ao mesmo tempo em que cui-
damos de aspectos fundamentais, também atualizamos nos-
sos processos de governança de projetos. Pessoas de toda 

parte têm integrado novos métodos e tecnologias em suas 
rotinas diárias e buscado ativamente oportunidades de cola-
boração interdisciplinar e transfronteiras.
 Peter Edelmann: Um volume de negócios recorde sempre 
é bem-vindo, mas nem de longe é tão importante quanto sa-
ber de onde vem essa receita. Não faz tanto tempo, as pes-
soas na KAEFER conferiam preços de petróleo compulsiva-
mente, convencidos de que qualquer flutuação maior poderia 
ter um impacto negativo substancial na empresa. A verdade 
é que nosso portfólio de serviços é tão amplo e diversifica-
do, que não dependemos de qualquer indústria, mercado ou 
país – o que precisamos deixar bem claro. Essa é uma imensa 
conquista, que não teria acontecido sem várias gerações da 
KAEFER esforçando-se e mostrando uma vontade real de 
aprender novas habilidades e métodos de trabalho.  
 Dr. Roland Gärber: Peter está certo. É vital que as pessoas 
na empresa se sintam confiantes e saibam que não temos ne-
cessidade ou interesse em perseguir lucro em detrimento de 
saúde, segurança, meio ambiente, qualidade ou nossos valo-
res. O CUI Healthcheck ilustra bem essa questão. Algumas 
pessoas se perguntaram por que estamos promovendo esse 
novo serviço inovador com tanto entusiasmo, quando isso 
provavelmente irá reduzir os serviços de isolamento on-site. A 
resposta é simples. Ao oferecer CUI Healthchecks, apoiamos a 
eficiência e a integridade da base de ativos de nossos clientes 
e, ao mesmo tempo, ampliamos nosso portfólio de serviços.  
 Peter Edelmann: Poderia descrever o relançamento neste 
ano da Academia KAEFER de forma semelhante. O nosso ne-
gócio gira em torno de pessoas; o nosso sucesso depende de 
termos as pessoas certas com as habilidades certas no lugar 
certo na hora certa, o que exige um tipo de trabalho em equi-
pe e de alto desempenho, que só conseguimos fazendo da 
KAEFER um lugar verdadeiramente atraente para se trabalhar. 

 “Uma história fascinante. E 
a perspectiva de um futuro 
ainda melhor!”
Seguindo o lema centenário: Uma história. Um time. Um futuro., funcionários da KAEFER 
no mundo todo festejaram o aniversário de 100 anos da empresa com uma motivação a 
mais...
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Se as pessoas ficarem na empresa, se receberem treinamento 
interno ao invés de ser contratadas de fora da empresa, e dar-
mos a elas oportunidades e desafios genuínos para progredir, 
então estamos protegendo e fortalecendo o know-how acu-
mulado que nos diferencia de nossos concorrentes. Como em-
presa familiar, sabemos da importância de um bom planeja-
mento sucessório. Este foco em dar continuidade à expertise 
é uma de nossas forças tradicionais e algo a ser cultivado.  
 Steen E. Hansen: Se os últimos dois anos mostraram algo, 
é que estamos tomando as decisões estratégicas certas para 
um futuro próspero. Uma confirmação disso, se é que ela é 
necessária, veio neste verão. A nossa última linha de financia-
mento a longo prazo foi criada em 2014 por um período de 
cinco anos. Quando analisamos nossas opções para 2019 e 
além, decidimos que a emissão de títulos prioritários garanti-

 “Pessoas de toda parte têm integrado novos 
métodos e tecnologias em suas rotinas diá-
rias.” 
DR. ROLAND GÄRBER  COO

dos (Senior Secured Notes) seria a melhor forma de conseguir 
fôlego para continuar desenvolvendo a empresa, com a garan-
tia de que a KAEFER continuaria sendo um negócio 100% nas 
mãos da família proprietária. É preciso deixar bem claro que 
não vendemos ações da empresa, apenas aumentamos nossos 
recursos de financiamento de terceiros, desta vez, combinan-
do títulos prioritários garantidos e um empréstimo sindicado. 
Com isso, geramos a flexibilidade necessária para desenvolver 
a empresa nos próximos anos em benefício de nossos clientes 
e de nossos funcionários. 
 Peter Edelmann: O entusiasmo dos investidores em apro-
veitar a oportunidade foi um valioso voto de confiança, não 
apenas com relação à atual posição no mercado e estratégia, 
mas também nas tradicionais forças da KAEFER – nossos va-
lores em comum, uma mentalidade de longo prazo e uma força 

DIRETORIA EXECUTIVA DA KAEFER Da esquerda para a direita: Dr. Roland 
Gärber (COO), Peter Edelmann (CEO) e Steen E. Hansen (CFO)
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de trabalho experiente, que alia a confiança de falar franca-
mente a um desejo de mostrar iniciativa e ser proativa, quan-
do se trata de antecipar as necessidades de nossos clientes.  
 Steen E. Hansen: Isso está no cerne de tudo o que fazemos 
na KAEFER. Recentemente, discutimos uma série de iniciati-
vas em andamento no grupo todo – inovação, Lean, qualidade, 
nossa cultura de saúde e segurança, compliance e digitaliza-
ção – e fiquei pensando, que não fazia sentido pensar nelas 
como inciativas distintas; todas elas são parte de uma aborda-
gem unificada para melhorar a nossa capacidade de com-
preender e atender as necessidades de nossos clientes, algo 
que não foge à tradição da KAEFER. Veja a digitalização, por 
exemplo, nós não estamos promovendo-a por si só, mas ape-
nas, quando e onde ela nos permite entregar valor agrega-
do... 
 Dr. Roland Gärber: ...e tornar a vida mais fácil para nossos 
colaboradores. Quando desenvolvemos uma nova ‘boa práti-
ca’ assistida por tecnologia em uma região, e depois a imple-
mentamos em outra, você pode descrever isso em termos de 
digitalização, ou Lean, ou colaboração, ou inovação – o impor-
tante é lembrar que tratam-se de meras ferramentas com um 
propósito em comum: ajudar a nos tornar ainda melhores. 
Acima de tudo, nos ajudar a aprender uns com os outros, uma 
área em que sempre existe espaço para melhorias.
 Peter Edelmann: Outra coisa que essas iniciativas têm em 
comum – seja promovendo uma cultura de segurança ou insis-
tindo em treinamento de compliance para todos os funcioná-
rios – é que queremos que todos na KAEFER tenham senso de 
propriedade. Todos devem estar confiantes o bastante para 
se manifestar e compartilhar suas ideias e todos devem ter um 
senso de responsabilidade pelo sucesso da empresa como um 
todo. As pessoas tendem a ficar na KAEFER por um longo tem-

 “Queremos que todos na 
KAEFER tenham senso
de propriedade.”
PETER EDELMANN,  CEO

po; quando você conversa com elas, você pode sentir o orgu-
lho delas em fornecer padrões tão elevados por toda uma 
gama de tarefas diferentes, em contribuir na criação de valor 
para nossos clientes e em seu compromisso com a redução e o 
uso mais eficiente de recursos, ajudando na sustentação de 
nosso meio ambiente. Sem dúvida, esse orgulho é o bem mais 
valioso que temos, embora não seja o único. Operamos em 
mercados em expansão e oferecemos um portfólio de serviços 
amplo e à prova de recessão. Temos uma boa estratégia de 
longo prazo. Podemos enfrentar o futuro com confiança...  
 Dr. Roland Gärber: ... e devemos continuar focados em en-
tregar melhoria contínua. Não existe espaço para complacên-
cia. A nossa tarefa mais importante consiste em garantir que 
a KAEFER continue sendo uma empresa que valoriza e forma 
pessoas que continuam aprendendo, permanecendo flexíveis 
e mostrando o melhor de si. Afinal de contas, estamos ven-
dendo serviços, o que significa que devemos nos superar to-
dos os dias.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  Troca de ideias com a revista K-WERT
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Dominar Lean é 
assegurar melhoria 
contínua
Graças ao trabalho duro e ao comprometimento de 
tantos de nossos colaboradores, a KAEFER, aos pou-
cos, está se transformando de uma empresa que aplica 
Lean, em uma genuína empresa Lean.

Um dos pilares da estratégia corporativa 
da KAEFER é a Jornada Lean, focada em 
maximizar o valor do cliente e na contínua 
eliminação de desperdícios em todos os 
nossos processos. Milhares de melhorias 
de grande impacto foram implantadas 
desde que a Jornada começou em 2013 – 
no resultado líquido da KAEFER, em ter-
mos de mudança na cultura global da em-
presa e em como somos vistos por 
clientes existentes e em potencial. 
 A Pesquisa Global Lean da KAEFER, 
realizada em abril de 2018 entre ex-parti-
cipantes que fizeram treinamento Lean, 
revelou que 57% (não incluindo Líderes 
Lean) agora estão buscando melhorias 
pelo menos uma vez por mês, e um terço 
dos participantes todos os dias ou sema-
nalmente. A prática também é adotada 
por 88% dos Líderes Lean.
 Para a KAEFER tornar-se uma genuína 
‘Empresa Lean’, o relacionamento entre 
gerentes e operadores da linha de frente 
precisa ser de confiança. Na medida em 
que um número cada vez maior de funcio-
nários recebe treinamento Lean no âmbi-
to do Programa de Desenvolvimento Lean 
da KAEFER – e cada vez mais Líderes Lean 
assumem posições de gerenciamento –, 
os métodos tradicionais de liderança es-
tão sendo substituídos pela vontade de 
liderar dando o exemplo e querer incenti-
var e treinar operadores, encarregados e 
supervisores para que aprimorem a sua 
capacidade de solucionar problemas.
 Com ênfase em treinamento de geren-
tes durante os primeiros anos da Jornada 

Lean da KAEFER, o foco de agora consiste 
cada vez mais em dar treinamento para 
encarregados e operadores, principal-
mente no que diz respeito à identificação 
dos tipos de desperdício e atividades que 
agregam valor, bem como no gerencia-
mento de planejamento e desempenho 
(PPM) diário. Atualmente, mais de 3.000 
supervisores, encarregados, operadores 
e outras funções de apoio já receberam 
treinamento Lean local. Além disso, no 
começo de 2018, testamos a comprovada 
Instrução de Trabalho TWI no Canadá, na 
África do Sul e no Oriente Médio. O Trei-
namento Dentro da Indústria (Training 
Within Industry, TWI na sigla em inglês) é 
um método de treinamento confiável e 
eficaz, que aprimora as habilidades de 
operadores com segurança, eficiência e 
rapidez.
 “Sou isolador há mais de 15 anos. Com a 
Instrução de Trabalho TWI, aprendi a ser um 
comunicador melhor quando ensino algo de 
novo às pessoas – especificamente, como 
quebrar todos os passos em etapas mais 
simples.” Brett Ulry, isolador da KAEFER 
baseado no Canadá.

Vivendo e respirando 
Lean – na obra e no 
escritório...

Melhorias em segurança, qualidade e no 
cronograma são tão importantes quan-
to simples ganhos operacionais. Quan-
do a KAEFER iniciou a sua Jornada Lean, 
o foco principal era on-site. Agora, pas-
sados os primeiros anos de Lean em 
projetos e iniciativas bem-sucedidas no 
âmbito de funções administrativas, es-
tamos implantando nossa cultura Lean 
na empresa toda.
 “Com projetos envolvendo diferentes 
pessoas e departamentos, como a imple-
mentação de software global, os métodos 
Lean como o Comitê PPM com reuniões 
diárias, nos ajudaram a identificar nossos 
atrasos e gargalos – todos podem ver de 
imediato onde estão os problemas, definir 
prioridades e depois fazer melhorias.” 
Steen Hansen, CFO da KAEFER e patro-
cinador Lean em Corporate Information 
Technology (CIT) 

 “O que torna o Lean tão valioso, é sua 
capacidade de levar funcionários 
para um modo de solução de proble-
mas coletivo.”
TIM NOTTVEIT  O primeiro Líder Lean Praticante a ser promovido para uma posição de gerenciamento de projeto (na 
divisão offshore da KAEFER Energy).
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Na KAEFER, Lean significa eliminar desper-
dício para aumentar a produtividade, e tra-
balhar com parceiros – promovendo a efi-
ciência energética.”

Junto com a KAEFER, adotamos a 
abordagem Lean para conseguir nos 
diferenciar de nossos concorrentes no 
mercado, ser mais competitivos em 
oferecer nossos serviços aos clien-
tes.”

O trabalho colaborativo com a KAEFER 
e seus processos Lean já estabeleci-
dos nos proporcionou ganhos conside-
ráveis em eficiência e economia pelo 
melhor aproveitamento de pessoal e 
materiais na obra.”

Foi reconfortante ver um contratado examinar, com 
seriedade, como tempo e custos de instalação pode-
riam ser reduzidos – sem comprometer segurança e 
qualidade – o que poderia resultar em economias nos 
futuros projetos.”

 “Estamos ansiosos para aprender 
sobre Lean com a KAEFER”
O que clientes e parceiros da KAEFER pensam da Jornada Lean
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No último ano, o senhor visitou muitos 
países nos quais a KAEFER tem opera-
ções. Como o senhor avaliaria o avanço da 
Jornada Lean?
Por onde eu passava – e onde o Lean tinha sido implementado 
– fiquei surpreso com o orgulho dos funcionários da KAEFER 
em “ser” Lean, em ter estas novas habilidades que os permi-
tem fazer mudanças positivas. Lean é algo que motiva e certa-
mente uniu todos nós um pouco mais como time. Em um can-
teiro de obras que visitei em Omã, por exemplo, ficou claro 
que o compromisso com Lean abrangia desde a alta gerência 
até os operadores da linha de frente. Todos eles compartilham 
uma expectativa de melhoria contínua. É exatamente isso o 
que queremos para todos na KAEFER: essa capacidade de 
identificar tempo e esforço perdidos.

É justo dizer que as diferentes regiões e 
entidades da KAEFER atualmente estão 
em diferentes estágios da Jornada Lean?

Sim, e isso não é nenhuma surpresa. O Lean foi implantado 
em diferentes locais em momentos diferentes. Na verdade, 
essa também é uma vantagem – porque os países que estão 
mais adiantados, podem compartilhar o que aprenderam 
com outros. Não faz sentido querer se antecipar aos aconte-
cimentos. Isso significa selecionar os projetos Lean mais es-
trategicamente e aproveitar os recursos Lean e a expertise 
que os Líderes Lean locais e a Equipe Lean Global têm a ofe-
recer.
 Hoje já tenho a convicção que todos na KAEFER se deram 
conta dos benefícios de Lean e das oportunidades que ele 
oferece para o progresso na carreira. Lean incentiva o enga-
jamento dos funcionários. Nos torna mais competitivos, e 
nossos clientes satisfeitos, o que significa que podemos ge-
rar mais trabalho gratificante para um número maior de pes-
soas. Uma melhor organização através de Lean também im-

plica em maior segurança. Além disso, processos estáveis 
são fundamentais para a digitalização e auxiliam no geren-
ciamento de reclamações.

Nos últimos cinco anos, percorremos um 
longo caminho em nossa Jornada Lean. O 
que precisa acontecer agora para nos ajudar 
a chegar ao próximo nível?
Precisamos de exemplos a ser seguidos, quanto mais, melhor. 
Por isso, é tão importante que cada diretor, gerente e funcio-
nário se torne um Mestre do Lean certificado – eu inclusive! 
Se cada vez mais nós começarmos a aplicar o que aprende-
mos, vamos nos tornar uma empresa Lean – todos, em todo 
processo e todo dia. O nosso Programa de Desenvolvimento 
Lean é para ajudar as pessoas da KAEFER a desenvolver e au-
mentar suas capacidades – a trabalhar usando a inteligência, 
ao invés de trabalhar mais duro. Por fim, o que queremos do 
Lean, é que promova uma cultura na qual funcionários de to-
dos os níveis da KAEFER se sintam valorizados e incentivados 
a procurar novas maneiras de melhorar e desenvolver suas 
próprias capacidades na solução de problemas. Quanto mais 
oportunidades podemos criar para os funcionários crescerem 
como profissionais, maiores serão as expectativas de cresci-
mento da empresa como um todo.

Falando de Lean 
com Dr. Roland 
Gärber
Diretor Corporativo de Operações
da KAEFER

DR. ROLAND GÄRBER 
(segundo à esquerda) 
no canteiro de obras 

em Omã
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Teste do KATA
na Noruega

“KATA é sobre melhorar processos de for-
ma contínua e, simultaneamente, fazer o 
coaching de colegas para que façam o 
mesmo e depois passem o seu conheci-
mento adiante para o próximo grupo” 
Kenneth Askeland, Gerente de Projeto 
da KAEFER Energy
 Na escala de Maturidade Lean, a 
maior distinção consiste em uma única 
palavra – sustentável. Isso significa 
uma cultura de melhoria contínua diá-
ria em todos os níveis de uma empre-
sa, onde coaching e incentivo são um 
hábito característico de gestão. Como 
já realizou vários projetos Lean muito 
bem-sucedidos, a unidade de negócios 
onshore e oficina de pré-montagem da 
KAEFER Energy em Stavanger aproxi-
mou-se mais um passo da ‘sustentabi-
lidade Lean’ em janeiro de 2018, quan-
do toda a equipe de gerência participou 
de um treinamento inicial ‘KATA’.
 Outras sessões de treinamento in-
tensivo foram realizadas em março, 
abril, junho e setembro para todos os 
Líderes Lean, além de gerentes, nos 
canteiros de obras de Kårstø e Mongs-
tad.
 “Por ser uma forma estruturada para o 
coaching da gerência, KATA ajuda a levar 
nossas equipes em direção à estratégia 
da KAEFER Energy. A vantagem de KATA 
é que melhorias tornam-se parte da roti-
na diária e, por isso, um hábito. Depois 
que testamos com sucesso o aprimora-
mento e o coaching para gerentes sele-
cionados, queremos incluir nossos geren-
tes de projeto para nos ajudar a alcançar 
o próximo nível.” Rolf Ingebrigtsen, Vi-
ce-Presidente da KAEFER Energy.

KAEFER Energy ga-
nha o prêmio “Lean 
Inspirational Prize 
2018”
O avanço Lean na Noruega mais uma 
vez se confirmou quando a equipe foi 
premiada com o prestigiado “Lean Ins-

Realizando o sonho Lean na KAEFER
À medida que cada vez mais funcionários são treinados em Lean, aumenta a proporção 
de projetos executados pelos princípios Lean e, com os indicadores de Maturidade 
Lean da KAEFER subindo no mundo todo, não é nenhuma surpresa que funcionários e 
clientes estão começando a ver os benefícios. 

pirational Prize” pela TPM Lean User 
Network, em reconhecimento de seu 
êxito na criação de valor agregado para 
clientes e funcionários com locais de 
trabalho mais seguros, maior eficiência 
e qualidade, além da entrega de acordo 
com planilhas unificadas.

Usina Nuclear 
Golfech na França
A eficiência do Sistema Lean de Geren-
ciamento de Obra depende exclusiva-
mente dos gerentes de linha que o imple-
mentam. Os gerentes de linha são 
essenciais em garantir a qualidade e a 
manutenção de rotinas, razão pela qual o 

time de liderança na França determinou 
que eles devem dedicar entre 20 e 40% 
de seu tempo on-site, para Lean (incluin-
do dois ciclos de melhorias por semana) e 
na implantação de rotinas claras para a 
melhoria contínua com indicadores pré-
-definidos e tempo para o feedback sis-
temático. Métodos ‘fáceis de aprender’ 
para a solução de problemas, como o 
‘flash 5’, que consiste em cada equipe fa-
zer uma análise de seus relatórios ICD no 
fim de um turno, também foram implan-
tados, incentivando um maior empenho 
em Lean por parte de supervisores e 
operadores.

 “Receber este prêmio é uma 
inspiração para todos os nossos 
colegas, ajudando a reforçar seu 
compromisso com Lean.”
JANNE BIE KAARUD, Líder Lean na KAEFER Energy
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Block-outs PPF em 
Fort Hills
No maior projeto da história da KAEFER 
do Canadá, com picos na força de traba-
lho de mais de 700 funcionários, a fami-
liaridade com os métodos Lean deu con-
fiança o bastante à equipe para adotar 
uma abordagem diferente de nossos 
concorrentes em relação a métodos de 
aplicação e processos de gerenciamen-
to da obra. 
 As iniciativas Lean no canteiro de 
obras levaram a 59% de aumento na 
produção e 100% de redução de defeitos 
nas fases 1 e 2 e, em decorrência disso, 
nossos métodos tornaram-se os ‘pro-
cessos preferidos’ para todos os con-
tratados. A equipe também conseguiu 
otimizar e racionalizar inúmeros proce-
dimentos operacionais, desenvolvendo 
um programa de gerenciamento signifi-
cativamente mais abrangente para ser 
usado em futuros projetos.

Impacto do Lean no 
Brasil
 Em outubro de 2017, quando um 
contrato de manutenção corretiva e 
preventiva no Brasil começou a dar um 
retorno financeiro insatisfatório, os Lí-
deres Lean do país começaram a fazer 
uma análise, que demorou três sema-
nas e identificou várias áreas de me-
lhoria em potencial: desde a falta de 
um fluxo de trabalho estruturado nos 
processos principais, até espera e des-

locamento em excesso. 
 Os gerentes de projeto foram in-
centivados a dar um passo atrás e re-
fletir sobre esses resultados, a pensar 
sobre os dados que precisavam para 
tomar decisões melhores e depois 
reestruturar o fluxo de informações em 
função disso. Uma vez implementado, 
esse novo sistema conseguiu acabar de 
imediato com muitos dos principais 
gargalos e deficiências. Também foram 
implantados controles de planejamen-
to, o que facilitou aos encarregados 
encomendar o material correto na hora 
certa, além de reduzir deslocamentos e 
transportes desnecessários. A produ-
tividade aumentou e o projeto come-
çou a cumprir novamente os ICDs con-
tratuais. Posteriormente, foram 
realizados workshops para melhorar a 
manutenção de equipamentos e a pro-
dutividade em áreas específicas, o que 
resultou em benefícios contratuais e 
um aumento significativo na margem 
financeira. 
 Como é de praxe com o Lean, o prin-
cipal propósito é assegurar que esses 
ganhos sejam mantidos a longo prazo. 
O gerente de projeto mostrou profun-
do conhecimento da metodologia Lean 
e notável liderança em persuadir sua 
equipe a acreditar no conceito da me-
lhoria contínua, usando uma variedade 
de ferramentas de ‘gerenciamento vi-
sual’ e motivacionais para demonstrar 
como as contribuições de cada um re-
sultam em melhores resultados para 
todos.
 

Como 100 problemas 
levaram a uma 
oficina industrial 
modelo
 Para os funcionários da Oficina de Pré-
-Montagem em Bilbao, na Espanha, a Jorna-
da Lean da KAEFER começou dois anos 
atrás, quando a gerência local realizou uma 
Análise Geral de Processos (OPA), identifi-
cando quase 100 problemas, dos quais 30 
foram definidos como “alta prioridade”.
 Depois do treinamento inicial dado por 
especialistas Lean, a equipe se pôs a fazer 
melhorias – o início de um período de esfor-
ço intenso, em que gerentes e supervisores 
analisaram as causas-raízes e implantaram 
diversos Ciclos PDCA (do inglês Plan-Do-
-Check-Act, ou planejar-fazer-checar-agir) 
para criar uma cultura de melhoria contí-
nua. A motivação entre a força de trabalho 
foi mantida alta, dando-se ênfase inicial às 
‘quick wins’, ou vitórias rápidas, e a deter-
minação em assegurar que todos eram 

mantidos informados sobre melhorias atra-
vés de gerenciamento visual e atualizações 
periódicas de status. Na verdade, uma re-
flexão de como essas múltiplas pequenas 
melhorias resultaram em ganhos tão subs-
tanciais fez com que a gerência da KAEFER 
levantasse a seguinte pergunta – “por que 
fabricamos nossos produtos do modo como 
fazemos?” – o que, por sua vez, serviu de 
inspiração para o Conselho de Inovação 
lançar um projeto de inovação estratégico, 
chamado de ‘InPact’. Ao reunir uma equipe 
interna e externa multinacional, especialis-
ta em diversas áreas, os objetivos iniciais 
de InPact incluem design do conceito final, 
validação e planejamento, e a expectativa é 
que seja concluído com uma fase de imple-
mentação no início de 2020. A finalidade 
do projeto é revolucionar, principalmente 
através da colaboração, os serviços de iso-
lamento na Espanha, proporcionando im-
pacto no resultado final e faturamento em 
potencial.

UM TIME VENCEDOR  Funcionários da KAEFER Ener-
gy recebem seu prêmio
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Excelência na Execução
Criar um ambiente que inspire as pessoas criativas da KAEFER a mostrarem o melhor 
não é apenas uma questão de novas práticas e produtos – isso também tem a ver 
com excelência na execução, que combina o amor ao ofício com o que há de mais 
avançado na oferta de serviços.

BEM-VINDO À INOVAÇÃO A nova sede da Merck em 
Darmstadt

Criando 
autoconfiança pela 
excelência

 "Uma sede corporativa é mais do que só 
um complexo de edifícios funcionais. Ela ex-
pressa o que uma empresa quer alcançar. 
Ela incorpora valores e define o espaço físi-
co e social, onde funcionários estão ativos 
todos os dias.” (Citado do livro ‘Centro de 
Inovação Merck’)
 Mesmo antes da KAEFER Construc-
tion ser efetivamente contratada para 

fazer todo o acabamento de interiores 
da nova sede da Merck, a equipe já sabia 
que este seria um projeto para mostrar 
toda a sua capacidade e filosofia:

  Seguimos a orientação do usuário 
final 

  Somos motivados, altamente qualifi-
cados e focados em construir parce-
rias bem-sucedidas 

  Acreditamos em nossos processos 
de Ciclo de Vida do Projeto (PLC)

  Com os nossos clientes, criamos am-
bientes do futuro para viver e traba-
lhar

 O edifício da Merck foi o maior projeto 
do departamento de acabamento de in-
teriores de Frankfurt entre 2016 e 2018. 
Mais importante do que isso, ser respon-
sáveis pelo acabamento de interiores e a 
coordenação dos subcontratados em um 
projeto tão inovador e arquitetonica-
mente fascinante nos permitiu ser proati-
vos na implantação de métodos Lean e 
novos níveis de digitalização. Por causa 
da complexidade do projeto, todos no 
canteiro de obras eram atualizados dia-
riamente – problemas podiam ser anteci-
pados antes de ocorrer e as equipes rea-
giram bem às mudanças no escopo e no 
cronograma.
 Os nossos clientes da Merck AG fica-
ram mais do que satisfeitos...
 “Em menos de três anos, fomos bem-su-
cedidos em concluir este projeto em confor-
midade com os mais altos padrões de quali-
dade estrutural e arquitetônica, apesar dos 
enormes desafios de tempo e técnica.”
 Extrato de uma carta de agradeci-
mentos enviada à KAEFER pelo Dr. Diet-
mar Möller da Merck.
 ...e o mesmo pode-se dizer dos juízes 
independentes do LEED (Leadership in 
Energy and Environment Design) que 
concederam ao projeto a mais alta dis-
tinção de platina pela excelência consis-
tente em categorias distintas, entre 
elas canteiros de obras sustentáveis, 
eficiência hídrica, energia e atmosfera, 
materiais e recursos, qualidade do am-
biente interno e processo de inovação e 
design.
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Saber ouvir gera 
dividendos na 
KAEFER Industrie

 Em 2005, quando o MainMan come-
çou a ser concebido em Bremen na Ale-
manha, a pedido do cliente Kellogg, ne-
nhum dos engenheiros que trabalhava 
nesta solução de documentação de ma-
nutenção poderia ter imaginado o que 
estaria por vir na década seguinte. O 
produto original – um esboço digital-
mente renderizado da arquitetura de 
componentes de ventilação e proteção 
contra fogo – é um ótimo exemplo de 
como informações complexas podem ser 
apresentadas em um formato ao mesmo 
tempo compatível, acessível, adaptável e 
simples de usar.
 O MainMan não apenas atendeu às 
necessidades originais do cliente, como 
também levou à criação de uma nova uni-
dade de negócios, com engenheiros es-
pecializados usando-o para fazer a ma-
nutenção de plantas em Hamburgo, 
Bremen e Hanover, como também em 
instalações nucleares no norte da Alema-
nha.  
 Em 2017, depois de doze anos de pe-
quenas melhorias contínuas, foi decidido 
fazer uma ampla atualização do produto 
para aproveitar novos avanços em tec-
nologia. Agora uma solução ‘all in one’ 
para nossos clientes, o MainMan pode 
ser adaptado para qualquer canteiro de 
obras. Usando scanners digitais e tablets 
de ‘última geração’, ele documenta pro-
jetos da concepção ao faturamento e 
proporciona aos clientes completa tran-
quilidade quanto à conformidade com 
seguradoras e autoridades de planeja-
mento e segurança. 
 O ‘MainMan’ novo e aperfeiçoado 
oferece uma série de vantagens aos nos-
sos clientes:

  Componentes individuais, como moto-
res, agora podem ser gravados e pro-
cessados do mesmo modo como medi-
das de proteção contra fogo

3

2

1

 Leituras de medidores podem ser edi
       tadas com segurança e encaminhadas 

 Todas as leituras recebem um código
      de barras único

  Fotos de componentes específicos, 
carimbadas com data, servem de re-
gistro oficial de ações.

A nova versão otimizada de MainMan é 
apenas um exemplo de como a KAEFER 
Industrie vem se mostrando à altura do 
desafio de reduzir energia nuclear e com-
bustíveis fósseis em toda a Alemanha. 
Toda a equipe está determinada a criar 
um portfólio mais diversificado de servi-
ços e clientes, captado na Estratégia 
2020, o que já está gerando dividendos.

O ‘Bliss’ foi lançado 
ao mar – KAEFER 
Schiffsausbau 

Com competência para oferecer serviços 
completos tanto visuais quanto de aca-
bamento de interiores e de isolamento 
entre aços, além de sua longa história de 
excelência, a KAEFER Schiffsausbau está 
perfeitamente preparada para tirar pro-
veito do atual boom na construção e re-
novação de navios de cruzeiro.  
 “É especial poder trabalhar em algo 
tão bonito como um navio e não é de se 
surpreender que nossos funcionários são 
tão apaixonados pelo que fazem” Jürgen 
Trost, Diretor Executivo da KAEFER 
Schiffsausbau na Alemanha
 Essa paixão, aliada à expertise técnica 
e aos recursos da KAEFER, significa que 
nossos clientes podem confiar que entre-
garemos excelente qualidade no prazo e 
dentro do orçamento. O recente trabalho 
no navio de cruzeiro ‘Norwegian Bliss’ é 
uma excelente amostra do que a empresa 
é capaz.
 Construído para cruzeiros ao Círculo 
Polar Ártico, a KAEFER Schiffsausbau tra-
balhou no navio entre novembro de 2017 
e abril de 2018 no estaleiro MEYER 
WERFT em Papenburg, na Alemanha. A 

equipe foi responsável pelos interiores do 
Texas Barbecue Club, do Bliss Theatre de 
1.000 lugares e do Horizon Lounge: 

1

No projeto “turnkey visual”, a KAEFER 
foi responsável por toda a parte interna 
do recinto, incluindo paredes, tetos, ca-
deiras, piso e mobília.

2

O Horizon Lounge espalha-se por dois 
andares de convés na área VIP dianteira 
do navio, unidos por uma escadaria in-
terna e um corrimão de madeira inteiri-
ço – um desafio em particular para os 
construtores de escada e carpinteiros 
da KAEFER.

3

A estrutura incomum de uma ‘árvore’ no 
centro do saguão é de tubos de alumínio, 
montados e pintados no local.

 Conforme exigência das regulamenta-
ções ambientais do Alasca, o Norwegian 
Bliss é equipado com os mais avançados 
sistemas de controle de emissões. A efi-
ciência energética foi uma questão fun-
damental, desde a iluminação de LED até 
a aplicação de uma pintura externa espe-
cial que minimiza o arrasto de atrito na 
água.   
 Não existem dois navios iguais e a in-
sistência da indústria na flexibilidade e 
criatividade de seus contratados faz com 
que a equipe KAEFER mostre o melhor de 
si. Com uma determinação coletiva de 
acompanhar os últimos avanços tecnoló-
gicos e a capacidade de compartilhar re-
cursos e know-how com empresas coliga-
das na Finlândia, França e Romênia, a 
previsão para a KAEFER Schiffausbau é 
de bons tempos.

A EXCLUSIVA HORIZON LOUNGE   
No navio de cruzeiro ‘Norwegian Bliss’
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Colaboração
Como empresa multinacional que atua em mais de 30 
países, o êxito da KAEFER repousa em nossa capacida-
de de conseguir integrar pessoas com diferentes habili-
dades, métodos de trabalho, idiomas e backgrounds em 
um único grupo. 

33
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TALARA
Dois continentes.
Quatro países.
Um time.

GIOVANI UGARELLI  Gerente Geral, KAEFER KOSTEC no Peru
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Envolver outras entidades KAEFER já 
na primeira oportunidade é a melhor 
maneira de reassegurar os clientes e 
evitar surpresas desagradáveis. Da 
equipe de projeto multidisciplinar que 
trabalhou na modernização da refinaria 
Talara da Petroperu – um grande 
projeto em todos os sentidos – partici-
param pessoas da KAEFER do Peru, 
Brasil, da Espanha e Alemanha.

TARCIANO COSTA  Gerente de Projeto, RIP Serviços Industriais no Brasil
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O time certo faz toda a 
diferença
Apesar de já ter trabalhado com as duas empreiteiras locais (o 
consórcio CJS e a GyM), a probabilidade da KAEFER KOSTEC do 
Peru conseguir ser contratada para executar o amplo trabalho 
de proteção passiva contra fogo, isolamento térmico e andai-
mes em um projeto tão complexo, aumentou, sem dúvida, pela 
relação pré-existente entre a KAEFER Espanha e o contratado 
final Tecnicas Reunidas. Os membros da equipe da Espanha não 
apenas possuem a expertise técnica necessária em PPF, mas 
eles também já tinham trabalhado com Tecnicas Reunidas em 
alguns projetos bem-sucedidos na Espanha.
 “Envolver a equipe espanhola desde o começo foi fundamen-
tal. A qualidade de seu trabalho na Espanha e sua expertise em 
PPF fizeram com que a Tecnicas Reunidas estivesse disposta a nos 
dar uma chance. Eles participaram de cada etapa do processo, 
não só fornecendo habilidades vitais, mas também assegurando a 
comunicação transparente e clara com o contratado final.” Giova-
ni Ugarelli, Gerente Geral da KAEFER KOSTEC
 Peruano nativo, com muitos anos de experiência na gestão 
de empresas multinacionais tanto dentro como fora do país, a 
filosofia de Giovani e da KAEFER são perfeitamente compatí-
veis:
 “A prioridade principal é compreender as necessidades de nos-
sos clientes. É por isso que tentamos recrutar gerentes e mão de 
obra local, assegurando que cada entidade KAEFER continue inde-
pendente e flexível o bastante para atender às necessidades e aos 
desafios locais. Ao mesmo tempo, é vital que nossos clientes expe-
rimentem os benefícios de se trabalhar com uma empresa multina-
cional. Oferecer o que há de melhor nos dois mundos é o que quere-
mos dizer quando falamos que a KAEFER precisa ser mais do que 
uma simples soma das partes, e o êxito de nossa abordagem foi 
amplamente demonstrado no projeto Talara.” Giovani Ugarell

A Conexão Espanhola

Uma colaboração bem-sucedida não é apenas uma questão de 
logística, é compartilhar conhecimento e expertise. 
 Antes do projeto começar, em 2016, dois supervisores de 
PPF vieram da Espanha, sabendo que ficariam baseados no 
Peru por um ano, pelo menos. Responsáveis por treinamento e 
supervisão, seu êxito podia ser medido pelo fato de um super-
visor local conseguir assumir uma posição de liderança em 
apenas um ano de projeto. 
 “O êxito de um treinamento é tanto responsabilidade de trai-
nees como de treinadores, e a equipe.” Miguel Belmont, Supervi-
sor PPF da Espanha

Colaboração Talara: Benefí-
cios principais evidentes

Para nossos

clientes...

  Melhorias mensuráveis em produtivi-
dade e redução de custos fixos

  Execução de acordo com os mais altos 
padrões internacionais de qualidade e 
segurança

  Previsões de custo confiáveis (e com-
petitivos)

  A tranquilidade de saber que o projeto 
está em boas mãos 

Para nossos

funcionários...

  Novos níveis de expertise em serviços 
PPF, andaimes e isolamento

  Acesso a ferramentas e métodos oti-
mizados

  O orgulho que vem da certeza de ter 
entregue um serviço de primeira 
qualidade de acordo com os mais al-
tos padrões internacionais

A Refinaria Talara no Peru
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Suporte do Brasil e da Alemanha

 Colaboração significa ser capaz de manter os mais altos 
padrões internacionais, não importa onde trabalhamos e por 
mais que as circunstâncias mudem.
 Em parte, como resposta às melhorias contínuas feitas 
pela equipe conjunta Peru/Espanha, as responsabilidades da 
KAEFER na obra foram aumentando em escopo, chegando, 
por fim, a 70% de todo o trabalho PPF, de isolamento térmico 
e acessos (60.000 m2 de PPF, 170.000 m2 de tubulações de 
isolamento térmico e 15.000 m2 de equipamento correlato e 
mais de 3.000 toneladas de andaimes).
 Para conseguir dar conta desse aumento em volume, o ge-
rente de projeto Tarciano Costa e três coordenadores vieram 
do Brasil com o propósito de fornecer suporte ao gerencia-
mento do projeto, contratos, planejamento e logística. A ex-
periência de Tarciano em projetos anteriores ocorreu junta-
mente com equipes da França, Alemanha e Noruega, além de 
sua familiaridade com práticas de trabalho latino-americanas, 
que provaram ser valiosas. Além do suporte do Brasil, uma 
equipe Lean da Alemanha também chegou ao Peru para passar 
um total de cinco semanas na obra. 
 “Com o uso de Lean, clientes e funcionários puderam ver como 
a aplicação dos mais altos padrões internacionais leva a resulta-
dos melhores e atribui mais poder decisório à gerência local. Mui-
tas vezes, a padronização, quando gerenciada corretamente, é a 
base mais eficaz para o aumento da autonomia local.” Tarciano 
Costa, Gerente de Projeto da RIP Serviços Industriais
 “Para mim, uma das partes mais satisfatórias do projeto foi 
constatar que, onde quer que a KAEFER opere, as mesmas priori-
dades se aplicam em termos de segurança, treinamento e também 
qualidade. Havia pessoas de quatro países trabalhando simulta-
neamente para clientes locais e internacionais – todos puderam 
ver de imediato que não há duplos critérios na KAEFER.” Rosendo 
Sandoval, Supervisor PPF da KAEFER KOSTEC, treinado por 
operadores da Espanha

 “O que fez tudo funcionar foi a força de von-
tade mostrada por todos os envolvidos, de 
enfrentar esses desafios juntos.” 
MIGUEL BELMONT Supervisor PPF espanhol

 O passo mais importante para superar desafios é reconhe-
cer que eles existem.
 Logicamente, nem tudo foi perfeito. Para os membros es-
panhóis da equipe, os desafios consistiam em treinar e formar 
os operadores PPF locais, enquanto supervisionavam simulta-
neamente as operações do dia a dia. Os membros da equipe do 
Brasil ainda precisavam superar o obstáculo da outra língua no 
trabalho. E para todos que vieram de fora, havia a questão de 
estar tão longe de casa por tanto tempo. 
 “O que fez tudo funcionar foi a força de vontade mostrada por 
todos os envolvidos, de enfrentar esses desafios juntos. E, é claro, 
a extraordinária hospitalidade da equipe do Peru!” Miguel Bel-
mont, Supervisor PPF espanhol

No final, um projeto sempre é jul-
gado pelos números…
A abordagem internacional do projeto Talara pela KAEFER 
permitiu uma economia significativa e mensurável por todo o 
PLC, tanto em termos de melhoria em PPF e produtividade 
de andaimes quanto na redução de custos fixos indiretos. O 
desempenho da KAEFER também trouxe contratos adicio-
nais, particularmente com o novo cliente SSK para mais 
20.000 m2 de serviços PPF. Uma recompensa mais do que 
justa pelo trabalho duro e compromisso de todos os envolvi-
dos no projeto, não importa se do Peru, da Espanha, do Bra-
sil ou da Alemanha.

UM TIME, UM OBJETIVO  Membros da equipe de projeto local e especialistas Lean 
do COE
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Colaboração transfronteiras na KAEFER
Estreitar cada vez mais as relações entre diferentes disciplinas e países, ao mesmo 
tempo em que preservamos nossa estrutura de gestão descentralizada, proporciona 
aos nossos clientes o melhor dos dois mundos – a tranquilidade de trabalhar com 
uma empresa global e aquele toque pessoal todo especial.

De jato em jato!

 O jateamento é usado para remover 
ferrugem, sujeira e tinta antes da (re)
aplicação de pintura ou materiais de iso-
lamento. Os materiais usados como 
abrasivos – frequentemente materiais 
residuais, como escória –, por si só, têm 
pouco ou nenhum valor. O truque é ter a 
quantidade e a consistência certas no lu-
gar certo e na hora certa, já que não é 
incomum serem necessárias várias tone-
ladas em grandes projetos.   
 Em comparação com materiais de iso-
lamento, o gasto da KAEFER com abrasi-
vos é modesto, embora substancial o 
bastante para a equipe de Corporate 
Supply Management (CSM) não poupar 
esforços na sua busca permanente para 
conseguir os melhores materiais possí-
veis para a KAEFER, pelo melhor preço 
disponível.
 “Na KAEFER é assim; impomos a nós 
mesmos o desafio de descobrir, se pode-
mos fazer escolhas melhores, mais eficien-
tes e mais econômicas.” Niels Gogler, Ge-
rente de Categoria do CSM
 Foi essa a atitude que desencadeou um 
projeto para otimizar o uso de abrasivos 
na KAEFER – um processo de análise, tes-
tes e implementação, que envolveu dois 
departamentos corporativos, além de 
equipes de operação e de pesquisa da No-
ruega, do Omã, da Arábia Saudita e da 
Austrália.
 A análise CSM revelou que a KAEFER 
compra a maior parte de seus abrasivos de 

um único fornecedor, mas isso era apenas 
por força do hábito ou esses produtos 
realmente são os melhores disponíveis? 
Para descobrir, a equipe entrou em conta-
to com a KAEFER Energy na Noruega, cuja 
câmara de jateamento era o lugar perfeito 
para fazer abrangentes testes com uma 
ampla gama de produtos.
 “Chegamos a dois resultados significa-
tivos. Primeiro, agora podemos ter certeza 
que nossa estratégia de compras resiste a 
uma análise mais profunda e – com o 
apoio de colegas da Austrália – já assina-
mos um acordo de cooperação com nosso 
fornecedor de preferência para garantir 
que continue assim. Segundo, os testes na 
Noruega também sugeriram que era possí-
vel fazer melhorias significativas em apli-
cação e processos. A analogia não é per-
feita, mas jateamento tem algo em comum 
com consumo de combustível. Teorica-
mente, um carro consome exatos X litros 
de combustível por quilômetro, quando, na 
realidade, o número flutua, dependendo de 
quem está atrás do volante.” Niels Gogler 
 Outras investigações no Omã e na 
Arábia Saudita, na primavera de 2018, 
foram suficientes para identificar e 
aperfeiçoar uma ‘boa prática’ em ja-
teamento. O próximo passo é fazer o 
treinamento de operadores nesta nova 
metodologia. Liderada pelo departa-
mento CIE (Corporate Innovation & 
Technical Excellence), atualmente está 
sendo preparada uma orientação a ser 
distribuída em todo o mundo KAEFER.
 A implementação levará tempo. O 

Jateamento na Austrália

que já ficou claro, no entanto, é que uma 
questão levantada por CSM e respondi-
da com a cooperação entusiasmada de 
equipes das mais diversas unidades e 
disciplinas irá trazer economias consi-
deráveis não apenas para a KAEFER, 
mas também para nossos clientes, sem 
esquecer do meio ambiente. 

“Mergulho no oceano 
azul” no Sudeste 
Asiático

A nova e ambiciosa estratégia de cresci-
mento da KAEFER no Sudeste Asiático é 
inspirada na Blue Ocean Shift, ou Transi-
ção para o Oceano Azul, uma abordagem 
desenvolvida pelos professores de estra-
tégia do Instituto Europeu de Adminis-
tração de Empresas (INSEAD) W. Chan 
Kim e Renée Mauborgne. Mar van Sluijs 
(Diretor Regional da KAEFER no Sudeste 
Asiático), que conhece o professor W. 
Chan Kim pessoalmente, está confiante 
de que as inovações de valor encorajadas 
pela estratégia irão resultar no aumento 
da carteira de clientes da KAEFER na re-
gião e, portanto, maiores lucros.
 “Apesar dos três países serem vizi-
nhos, é preciso empatia, compromisso e 
paciência para construir uma equipe for-
te e unida.” Mar van Sluijs, Diretor Re-
gional SEA
 Essa jornada de “Mergulho no Ocea-
no Azul” teve início no verão de 2017, 
quando uma pequena equipe regional foi 
formada, composta por seis gerentes da 
KAEFER na Malásia, Tailândia e no Viet-
nã. Inspirado no Roadmap da KAEFER, 
para estimular um estilo de liderança ba-
seado em confiança, franqueza e respei-
to, essa nova estrutura já promoveu uma 
abordagem mais engajada e colaborativa 
entre as três empresas, um senso de 
união que foi fortalecido mais ainda du-
rante retiros de estratégia trimestrais, 
nos quais cada um dos participantes as-
sumiu a responsabilidade por pelo menos 
uma iniciativa de inovação de valor.
 Em seguida, a equipe traçou um mapa 
conjunto de três anos para levar a “floti-
lha” de sua atual zona de turbulências 
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(um mercado de serviços de isolamento 
de óleo e gás altamente competitivo e 
estagnado) para um mar intocado e 
aberto a novas oportunidades de cresci-
mento e lucro. Com a participação de 
colegas do Centro Corporativo de Com-
petências e de outras regiões, a equipe 
internacional já começou a comerciali-
zar os seguintes serviços KAEFER de 
alto valor para clientes antigos e novos 
no Sudeste Asiático:

  Soluções Lean de proteção passiva 
contra fogo para as indústrias de 
energia e construção

  Soluções avançadas de isolamento 
(como auditorias energéticas, esca-
neamentos CUI, testes não destruti-
vos (NDT), serviços de manutenção 
em operação e recuperação do des-
perdício de calor)

  Serviços de manutenção offshore
  Soluções com mattresses de isola-
mento para o setor de geração de 
energia

Mattresses de isolamento 
KAEFER chegam ao merca-
do no Sudeste Asiático
 
No início de 2018, no âmbito de um rela-
cionamento de trabalho cada vez mais 
estreito entre a KAEFER no Sudeste 
Asiático e o Centro Corporativo de Com-
petências (CCC Mattresses) na Alema-
nha, colegas do Vietnã, de Singapura e 
da Tailândia participaram de sessões de 

DPMS EM AÇÃO  Uma funcionária da KAEFER usa 
um tablet on-site no Brasil 

treinamento em Bremen e na Hungria. 
Determinados a aplicar seu know-how 
técnico recém-adquirido da melhor for-
ma, a equipe já fechou novos contratos 
com clientes da região.
 “Isso mostra claramente o compromisso 
de nossa alta gerência em equipar profissio-
nalmente o nosso pessoal de vendas nas re-
giões com o conhecimento de aplicação e 
material de marketing adequados, para que 
possamos propor soluções de alto valor a 
nossos clientes.” Sra. Mai Xuan, Gerente de 
País da KAEFER no Vietnã

DPMS – para 
viabilizar um 
canteiro de obras 
sem papel e sem 
Excel
Caneta, papel e Excel são coisas do pas-
sado. Hoje, com a implementação de 
DPMS (Digital Project Management So-
lution, ou Solução Digital para Gerencia-
mento de Projetos), a KAEFER está pres-
tes a atingir a meta de um canteiro de 
obras sem papel e sem Excel. 
 Até agora, o novo sistema foi implan-
tado em oito canteiros de obras de seis 
países diferentes (Alemanha, Noruega, 
Reino Unido, Brasil, Omã e África do Sul), 
em um misto de manutenção e constru-
ções novas. DPMS oferece os seguintes 
recursos para todos os nossos serviços:

 Solicitação
  Medição e definição do escopo 

  Estimativa com base em normas 
contratuais 

 Autorização 
  Planejamento e preparação de ativi-
dades 

  Cronograma e diário de obras
  Relatórios de impedimento
 Registro de andaimes
  Avaliação da qualidade e controle 
de qualidade 

 Faturamento
  Relatórios 

Elaborado em parceria com operadores 
on-site, o novo sistema inclui recursos de 
medição e definição do escopo e acesso 
às atividades diárias programadas. Ele 
permite a gerentes de projeto reportar 
sobre o progresso da obra, tirar fotos e 
documentar resultados de inspeção, bem 
como manter um registro sobre onde e 
quando ocorrem quaisquer eventos im-
previstos. 
 Um verdadeiro diferencial – tanto que 
clientes já estão perguntando se pode-
mos disponibilizar o sistema para eles –, 
o DPMS também pode ser usado em com-
binação com o novo aplicativo Lean de 
celular para gerentes e Líderes Lean, de-
senvolvido para fornecer coaching e su-
porte na obra.

  Escaneie o código QR abaixo e confira 
como o DPMS está sendo usado na 
Noruega. Para mais informações so-
bre o DPMS, por favor, entre em con-
tato conosco pelo e-mail

      DPMS@kaefer.com.
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K-WERT: O primeiro workshop NDT foi 
realizado em fevereiro de 2017...

Calum: ...e focou em comunicar os be-
nefícios básicos de NDT. Desde então, 
programas foram iniciados em vários 
países – entre outros, na Noruega e na 
Austrália – e equipes de vendas estão 
empenhadas em mostrar as potenciais 
vantagens de NDT aos nossos clientes. 
E melhor ainda, o nosso êxito estimu-
lou a formação de grupos de especia-
listas similares em outras disciplinas. 
 No que diz respeito ao grupo NDT, 
nosso foco consiste em aumentar a 
conscientização, o ensino e a estraté-
gia. O NDT é um complemento lógico de 
nosso portfólio de serviços, que já está 
funcionando bem em algumas regiões e, 
portanto, não estamos reinventando a 
roda, apenas assegurando que conheci-
mento é compartilhado da forma mais 
eficiente possível.
 O segundo workshop foi realizado 
no Reino Unido, com participantes vin-
dos de todo o mundo KAEFER. Fomos 
no canteiro de obras para ver NDT na 
prática e ouvimos de avanços em outros 
lugares. E ainda havia o elemento estra-
tégico – explicando como a nossa ex-
pertise em NDT pode ser usada para 
obter novos contratos. Agora que os 
clientes podem nos usar como um bal-
cão de negócios único para revestimen-
to, isolamento, acesso e NDT, isso nos 
dá uma vantagem sobre nossos concor-
rentes, quando se trata de fazer cota-
ções para manutenção ou novas edifica-
ções.

O grupo de 
especialistas NDT

Se a KAEFER soubesse 
tudo o que a KAEFER 
sabe...

Com operações no mundo todo, a KAE-
FER precisa assegurar que pessoas em 
uma região não estão tentando resolver 
problemas que já foram solucionados 
em outra. Por isso, foram criados gru-
pos multinacionais de especialistas da 
KAEFER em várias disciplinas-chave e 
cada um deles realizará pelo menos dois 
workshops por ano.
 O primeiro desses grupos de espe-
cialistas – e aquele que abriu o caminho 
para outros – é NDT (testes não destru-
tivos), um conjunto de técnicas analíti-
cas, utilizadas para avaliar as proprieda-
des de um material, componente ou 
sistema sem causar danos. O líder de 
grupo Calum White nos conta sobre um 
ano agitado.

K-WERT: Como você se tornou um espe-
cialista na área?

Calum: Graças ao meu pai, de início. Eu 
trabalhava para a KAEFER no Reino Uni-
do, onde meu pai Martin construiu uma 
unidade NDT fantástica, que oferecia 
serviços como testes de ultrassom, en-
saios por partículas magnéticas e inspe-
ções por penetração de tintura. Traba-
lho na área desde os 17 anos e acho 
fascinante a ciência que existe por trás 
disso.

CALUM WHITE  Líder de Grupo NDT

K-WERT: Parece que você tem bastante 
trabalho pela frente...

Calum: Divulgação é só uma parte. O se-
gundo grande atrativo é a oportunidade 
de conduzir pesquisas próprias. O uso 
de NDT para controlar Corrosão sob 
Isolamento (CUI), por exemplo, é uma 
evolução relativamente nova – é só fa-
zer da maneira certa e podemos nos 
tornar genuínos líderes mundiais nessa 
área.

Grupos de Especialistas 
KAEFER em síntese

Alguns Grupos de Especialistas já exis-
tem e outros atualmente estão sendo 
criados em várias disciplinas, entre elas 
NDT, PPF, Andaimes e Acesso e Isola-
mento. Cada grupo será chefiado por 
um especialista na área, responsável 
por:

  Manter-se informado sobre os mais 
recentes avanços tecnológicos

 Comunicar esses avanços em work-
     shops a serem realizados duas vezes   
     por ano

  Assumir a responsabilidade pela alo-
cação de treinamento e recursos adi-
cionais onde for necessário

  Ajudar a formar especialistas regio-
nais com a criação de programas de 
"Formação de Especialista Júnior"

COLABORAÇÃO



Termografia e 
Escaneamento 3D  
na Indústria

 Um isolamento inexistente ou inefi-
ciente causa um grande desperdício de 
energia. Um estudo de 2012 da Ecofys 
apontou que nada menos do que 620 PJ (o 
equivalente a 10 milhões de domicílios) e 
49 milhões de toneladas de CO2 pode-
riam ser economizados por ano, só na Ale-
manha, se tubulações, tanques, trocado-
res de calor, conexões, flanges e outros 
dispositivos em plantas industriais fos-
sem isolados corretamente.
 O motivo pelo qual um isolamento de-
ficiente ainda não foi removido e substi-
tuído é a complexidade e o custo dos 
atuais procedimentos, que envolvem me-
dições invasivas e cálculos infinitos. O que 
levanta a pergunta: como esse processo 
poderia ser simplificado drasticamente?
 Em colaboração com cientistas da Uni-
versidade de Ciências Aplicadas em Würz-
burg-Schweinfurt, engenheiros da KAE-
FER estão tentando fornecer a resposta.  
O Projeto eDIan, que significa ‘effiziente 
Dämmung von Industrieanlagen’ (isola-
mento eficiente em instalações indus-
triais), começou a nascer quando surgiu a 
pergunta: se seria possível – pela primeira 
vez em qualquer lugar do mundo – fazer 
registros geométricos e térmicos auto-
matizados de instalações industriais, 
combinando-se câmeras termográficas 
com imagens em 3D.
 Em reconhecimento ao potencial valor 

dessa ideia, o Ministério Federal de Edu-
cação e Pesquisa da Alemanha está 
apoiando o projeto com um subsídio de  
500.000 euros. A equipe de pesquisa 
conjunta também inclui membros da Fun-
dação Europeia de Isolamento Industrial 
(EiiF), centralizando a expertise de todos 
com o propósito de aperfeiçoar um siste-
ma que registra automaticamente ima-
gens termográficas individuais e depois 
junta as imagens – após a calibração geo-
métrica – formando um panorama 2D. 
Posteriormente, o levantamento topo-
gráfico é digitalizado via laser scanner 
terrestre e renderizado como imagem 3D, 
também conhecida como nuvem de pon-
tos.
 “Quando essas duas imagens são combi-
nadas, o usuário será capaz de olhar para 
modelos em seu PC e visualizar de imediato 
onde ocorre perda energética em decorrên-
cia de mau isolamento. Os modelos serão 
interativos, permitindo que gerentes che-
quem se estão olhando para uma verdadeira 
fonte de calor ou uma sombra projetada por 
um objeto próximo. O próximo estágio de 
desenvolvimento também deve nos permitir 
calcular a escala de economia em potencial e 
o processo inverso, de forma que as exatas 
quantidades e os tipos de material de isola-
mento necessários possam ser cortados e 
preparados em outro local.” Frank Jün-
gerhans, Corporate Innovation and Tech-
nical Excellence 
 A tecnologia já foi comprovada. Ago-
ra estão sendo feitas pesquisas para 
criar um formato que atenda às necessi-
dades econômicas, de segurança e qua-

lidade de nossos clientes, com a expec-
tativa de trazer este produto inovador e 
empolgante ao mercado em breve.
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Saúde e Segurança
O Safety Max, em 2018, pegou a estrada para visitar unidades da KAEFER ao redor 
do mundo. Chegou a hora de compartilhar um pouco do que aprendeu...

Em Bremen, na Alemanha, com Thomas 
Eickhoff, Chefe de "Corporate Health, Sa-
fety & Environment" 

Thomas Eickhoff: “Aproveite a sua viagem, Max. Acho que você 
vai ficar impressionado com nossos avanços na transição para 
uma genuína cultura de segurança, onde deixamos de seguir re-
gras automaticamente para realmente viver o conceito de saúde e 
segurança – mais de 2.000 pessoas, de mais de 20 países, já par-
ticiparam de nossos cursos de treinamento e o feedback tem sido 
majoritariamente positivo. O número total de acidentes caiu e o 
programa está conquistando popularidade entre os clientes.”

Primeira Parada – uma conversa com a 
Gerente de Controle de Perda Renata 
Twigg, na África do Sul

Uma excelente escolha como primeira escala do Max, já que 
houve algumas notáveis conquistas recentes em Saúde e 
Segurança na África do Sul. Em 2018, o contrato de Isola-
mento e Andaimes de Medupi passou a marca dos ‘9 milhões 
de horas de trabalho sem LTI’ e a equipe também ganhou o 
Prêmio de Segurança do Grupo KAEFER na Reunião Interna-
cional de Gerenciamento em 2017...
 Renata Twigg: “Estamos orgulhos, é óbvio. Essas conquistas 
são o resultado de uma abordagem dinâmica quanto à saúde e à 
segurança, em harmonia perfeita com a transição global da KAE-
FER para uma genuína Cultura de Segurança. A chave consiste em 
assegurar que as campanhas sejam adaptadas o máximo possível 
às necessidades específicas de regiões e sites – o  que representa 
um desafio na África do Sul, pois a variedade de culturas e línguas 
é tão vasta! Estamos nos lembrando constantemente da necessi-
dade de parar, ouvir, aprender e planejar com antecedência. Um 
exemplo atual é a grande desmobilização que está em curso na 
Usina de Medupi com o término do projeto. Demissões iminentes 
significam que as pessoas estão distraídas e preocupadas, o que 
tem um imenso efeito em cadeia sobre saúde e segurança. Contra-
tamos um psicólogo do trabalho para permanecer dois meses no 
canteiro de obras realizando um ‘Diagnóstico do Clima de Seguran-
ça’. Pela natureza de nosso negócio, desmobilizações em larga es-
cala são uma realidade; portanto, compreender melhor as ques-
tões inerentes e saber superá-las nos ajuda a administrá-las me-
lhor – e também a aprender lições que podem ser úteis em geral.”

Segunda Parada – uma visita ao Gerente 
HSE Rogério Beluci no Brasil

Incentivar positivamente uma cultura de segurança é funda-
mental para a RIP, quando se trata de Saúde e Segurança.
 Rogerio Beluci: “Em 2018, no âmbito de nossa jornada para 
criar uma verdadeira Cultura de Segurança na RIP Serviços In-
dustriais, fizemos questão que todos os funcionários em posi-
ções de liderança participassem de um programa de treinamento 
específico – 574 pessoas no total. Como o Brasil é um país imen-
so – parece até que são vários países juntos –, o próximo passo 
foi certificar-se que nossas metas e métodos estão alinhados, 
não importa onde operamos, o que foi feito em um workshop de 
uma semana para nossos dez coordenadores de saúde e segu-
rança. 
 Mas o elemento realmente crucial na transição para uma Cul-
tura de Segurança consiste em aumentar e manter a conscienti-
zação entre nossos funcionários em geral. Isso significa campa-
nhas frequentes e memoráveis – não queremos apenas levar as 
pessoas para dentro da sala de ensino contra a vontade, quere-
mos que realmente entendam o que fazemos. Quando criamos 
um vídeo sobre Cultura de Segurança, nossos funcionários foram 
chamados a participar de cada etapa do processo. Até mesmo 
desenvolvemos um jogo de tabuleiro para as pessoas levarem 
para casa e jogar com seus filhos, que tratava de executar mis-
sões que minimizam o risco de acidentes em casa.”
 Outras campanhas criativas realizadas recentemente no 
Brasil incluíram “Pra Quem Você Tira o Chapéu?” (baseado em 
um programa de TV muito popular, perguntas sobre seguran-
ça eram escondidas em capacetes de trabalhadores) e “Técni-
co de Segurança por um Dia”, em que operários eram solicita-
dos a preparar um guia de segurança para novos trabalhadores 
do canteiro de obras. Concebido para evitar qualquer falha na 
vigilância em períodos de muito trabalho, quando a iniciação à 
segurança foi realizada, os trabalhadores descobriram que os 
novos colegas, na realidade, eram membros das próprias famí-
lias, uma forma de reforçar que o descumprimento da segu-
rança pode ter consequências para você e para as pessoas que 
você ama. Essas campanhas não apenas melhoraram a segu-
rança na obra, como também deixaram uma forte impressão 
em muitos clientes.

COLABORAÇÃO
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HSE

Marcos HSE em 2018

Terceira parada – Arábia Saudita para um 
encontro com Sharath Shetty, Gerente 
HSEQ do Oriente Médio

Clientes sauditas, entre eles ARAMCO, SAIPEM e ADNOC 
SOUR, entregaram Prêmios de Saúde e Segurança para a 
KAEFER no Oriente Médio, durante 2017 e 2018 – o que não é 
de se surpreender, tendo em vista o histórico da KAEFER na 
região, incluindo mais de 40 milhões de horas de trabalho sem 
LTI no Reino da Arábia Saudita.
  Uma conquista ainda mais extraordinária, considerando-se 
as condições climáticas extremas...
 Sharath Shetty: “No verão, nossos funcionários trabalham com 
um calor que chega a mais de 50 graus – essa é a média! Em adicional, 
precisamos enfrentar tempestades frequentes e frentes frias repenti-
nas, e tudo isso enquanto operamos em áreas remotas do deserto, 
onde as comunicações e a conectividade são precárias. Realizamos 
campanhas de estresse ao calor em toda a região no começo de cada 
verão, lembrando as pessoas de fazer frequentes pausas para tomar 
líquido. Além disso, recentemente realizamos uma campanha de segu-
rança no trânsito para todos os colaboradores, que reduziu os inciden-
tes de tráfego nas estradas em 25%. E, é claro, também estivemos 
ocupados dando o treinamento em Cultura de Segurança para 100% 
de nossos gerentes de linha, o que realmente mostrou como tudo está 
interligado – desde a segurança no trânsito e no trabalho, passando 
por vencer o calor, preparo para emergências e frequentes avaliações 
médicas de rotina. Tudo faz parte da mesma abordagem proativa do 
bem-estar”

Max, de volta à Bremen em segurança: 

 “A viagem foi ótima. 
 
O que mais inspirou foi ver a determinação das pessoas em fazer 
uma abordagem proativa, não apenas na questão de prevenção de 
acidentes no site, mas também de bem-estar dos funcionários em 
termos mais gerais. No próximo ano, espero ter tempo para visitar 
mais alguns países ao redor do mundo KAEFER!”

África do Sul
9 milhões de horas-homem sem LTI
(Contrato Medupi)

Arábia Saudita
40 milhões de horas-homem sem LTI

Canadá
2,6 milhões de horas-homem sem LTI

Emirados Árabes Unidos
40 milhões de horas-homem sem LTI 

Espanha
1 ano sem LTI na Filial de Cartagena

Hungria
6 anos sem LTI
(KAEFER Turbine Insulation)

Kuwait
10 milhões de horas-homem sem LTI

Lituânia
1 ano sem LTI

Malásia
8 milhões de horas-homem sem LTI

Omã
2 milhões de horas-homem sem LTI-

Qatar
34 milhões de horas-homem sem LTI

Suécia
1 ano sem LTI

Tailândia
20 milhões de horas-homem sem LTI
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Falar de Saúde Mental – a chave para 
combater o preconceito 
Estatísticas apontam que um em cada quatro de nós sofrerá de um problema de 
saúde mental e que, de cada 10 pessoas que tiveram problemas, nove passaram por 
um tratamento que não teve o êxito esperado.

Trata-se de um fenômeno global, que ex-
plica por que iniciativas em saúde mental 
dispararam simultaneamente na KAEFER 
no Canadá, no Reino Unido, nos Países 
Baixos e na Alemanha. O Presidente do 
Conselho da KAEFER, Peter Edelmann, 
deu o tom em 2017, quando anunciou que 
o dinheiro gasto tradicionalmente em 
presentes de Natal para gerentes sênior, 
ao invés disso, seria doado à FUNDAÇÃO 
KAEFER, especificamente para financiar 
iniciativas de saúde mental. 
 “Temos a obrigação de apoiar campa-
nhas destinadas a acabar com a discrimina-
ção na saúde mental. Todos devem se sentir 
confortáveis de falar sobre estas questões 
com colegas ou supervisores.” Peter Edel-
mann, Presidente do Conselho da KAEFER
 “The Working Mind” é uma iniciativa da 
KAEFER no Canadá, que incorpora ses-
sões de treinamento concebidas para aju-
dar gerentes e funcionários da KAEFER a 
diminuir o estigma e promover a saúde 
mental no local de trabalho. Lançado em 
2017, o programa consiste numa série de 
estratégias, atividades e políticas desen-
volvidas em consulta com funcionários da 
KAEFER e a Comissão de Saúde Mental do 
Canadá.
 “Ao invés de tentar ignorar essa ques-
tão muito real, queremos ser parte da so-
lução, identificando e mitigando ativamen-
te os riscos que podem contribuir para 
problemas de saúde mental” Chris Porter, 
Diretor Executivo da KAEFER no Cana-
dá
 O componente principal do programa 
é o ‘Modelo Continuum de Saúde Men-
tal’, que classifica a saúde mental de 
acordo com um espectro de quatro co-
res: verde (saudável), amarelo (reagin-
do), laranja (prejudicado) e vermelho 
(doente).
 “Isso funciona como uma ferramenta 
de redução do estigma, porque acaba com 
os rótulos. Se alguém diz ‘Hoje sou laran-
ja’, você sabe o que ele quer dizer, mas isso 
não precisa necessariamente estar asso-
ciado a qualquer tipo de diagnóstico.”
Chris Porter

Combater o preconceito é um esforço em 
equipe e, por isso, a diretoria da KAEFER 
no Reino Unido decidiu assumir publica-
mente o comando do problema. No final 
de 2017, uma equipe (formada por mem-
bros seniores dos departamentos de Re-
cursos Humanos, Impacto Social e Marke-
ting) foi solicitada para criar um plano de 
ação detalhado, depois apresentado à 
instituição de caridade especializada 
Time to Change. Assim que recebeu seu 
carimbo de aprovação da instituição, Ian 
Tattersall (Diretor Executivo da KAEFER 
no Reino Unido) assinou o compromisso 
com a Time to Change em novembro de 
2017, no escritório de West Lake da KAE-
FER em Cúmbria. 
 “Queríamos tornar o nosso compro-
misso o mais público possível. Quando a 
mensagem vem de cima, isso ajuda a al-
cançar todos, incluindo operadores de si-
tes.” Ian Tattersall, Diretor Executivo da 
KAEFER no Reino Unido
 A KAEFER do Reino Unido está parti-
cipando de vários eventos e campanhas:

  Pela hashtag #TimetoTalk, encorajan-
do canteiros de obras e escritórios a 
gastar 5 minutos de seu tempo, du-
rante as reuniões de equipe ou ses-
sões de Tool Box Talk, para falar sobre 
questões de saúde mental

  Pela iniciativa ‘Hug a Mug’, que ofere-
ce apoio vital a indivíduos de comuni-
dades locais nos arredores do site de 
Sellafield. O nome reflete o instinto 
britânico de colocar uma chaleira no 
fogo para fazer chá, como maneira de 
enfrentar quase todo tipo de proble-
ma. Qualquer um pode dar uma passa-
da espontânea nas sessões diárias de 
aconselhamento confidencial sobre 
assuntos de emprego, cuidados da 
saúde ou, simplesmente, para um ba-
te-papo. Além de ajudarem com obras 
de renovação, dois membros da equi-
pe KAEFER se oferecem regularmente 
como voluntários no centro, depois de 
terem concluído um treinamento em 
comunicação e conscientização de 
saúde mental.

Um primeiro passo importante para 
aplacar a pressão sobre os funcionários é 
entender a influência do local de trabalho 
em problemas de saúde mental, razão 
pela qual o departamento de Corporate 
Health, Safety & Environment (CHSE) 
está conduzindo um estudo de longa du-
ração – em parceria com a Universidade 
de Bremen e várias empresas KAEFER – 
para avaliação e gerenciamento de es-
tresse psicológico do trabalho na KAE-
FER.
 “Por razões solidárias e também co-
merciais, e como empresa familiar com 
plena consciência de nossas responsabili-
dades sociais, é indispensável abordar-
mos o tema da saúde mental abertamen-
te na KAEFER, assegurando que temos 
procedimentos consistentes à disposição 
para combater a discriminação onde quer 
que aconteça.” Thomas Eickhoff, Chefe 
de CHSE

Ditado britânico

 “Um problema 
compartilhado é 
um problema 
dividido.”

HORA DE CONVERSAR                                                    
Luta contra a discriminação no Reino Unido
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ATUALIDADES DA MATRIZ

Atualidades da Matriz
Fazendo da KAEFER um lugar melhor para trabalhar – com nosso foco voltado à 
formação profissional, responsabilidade corporativa e sustentabilidade

Lançado em 2018 – 
o Código de Conduta 
de Negócios da 
KAEFER foi 
atualizado 
Os valores da KAEFER podem ser atem-
porais, mas os ambientes em que opera-
mos sofrem mudanças constantes, razão 
pela qual a equipe de Corporate Com-
pliance & Audit (CCA) tem dispensado 
tempo considerável na atualização do 
Código de Conduta de Negócios da KAE-
FER e no desenvolvimento de módulos 
de e-learning, para apoiar sua implanta-
ção. 
 “A KAEFER cresceu substancialmente 
em anos recentes, expandindo para partes 
do mundo que tradicionalmente têm ma-
neiras bem diferentes de fazer negócios. 
Simplesmente fazia sentido rever nosso 
Código por conta de nosso atual perfil de 
valor e risco.” Gerente de Compliance 
CCA Petra Markwardt
 A próxima etapa consiste em asse-
gurar que as pessoas estão cientes de 
seus direitos e responsabilidades pelo 
novo Código, fornecendo um treina-
mento de compliance apropriado para 
todos os funcionários. A expectativa é 
que todos na KAEFER participem do 
módulo de ‘treinamento básico’ durante 
os próximos meses e alguns grupos de 
funcionários específicos devem concluir 
módulos adicionais sobre tópicos que 
incluem a lei anticorrupção e antitruste.
 Elaborados em colaboração com um 
fornecedor externo, os módulos de 
treinamento são diretos, abrangentes 
e culturalmente sensíveis. Mais impor-
tante ainda, ao informar todos os fun-
cionários de nossas responsabilidades 
e obrigações em matéria de complian-
ce, estamos assegurando a futura se-
gurança e competência da KAEFER de 
operar com confiança em qualquer lu-
gar do mundo, onde nossos serviços 
são solicitados. 

ACADEMIA KAEFER – Seu futuro, 
sua chance, sua escolha
“Formação profissional de qualidade internacional é um objetivo 
estratégico fundamental para a KAEFER. As pessoas são o nosso 
maior patrimônio; para sermos bem-sucedidos, precisamos ter a 
certeza de atrair e reter os melhores talentos. A Academia é o 
nosso principal instrumento para fazer isso acontecer, um esque-
ma de treinamento in-house que oferece programas de formação 
profissional sob medida para funcionários da KAEFER ao redor do 
mundo.” Jana Meitzner, Gerente Sênior de RH, Corporate Hu-
man Resources
 O modo de como as pessoas aprendem mudou drastica-
mente, desde que a Academia KAEFER foi lançada, em 2002, 
quando dificilmente alguém já tinha ouvido falar de wikis ou 
vídeos tutoriais. É claro, que os cursos da Academia foram 
atualizados continuamente no decorrer dos anos, mas a tarefa 
de integrar plenamente novos métodos de ensino exige uma 
reforma mais substancial. Após amplas consultas sobre como 
aprimorar e inovar a infraestrutura de aprendizagem da Aca-
demia em sintonia com as necessidades e preferências de par-
ticipantes e partes interessadas, a equipe atualmente está 
implementando uma combinação de formatos mais contem-
porânea, entre eles a tecnologia do ensino aberto e a distân-
cia. Em adicional, o feedback de gerentes regionais tem resul-
tado em significativo aprimoramento do conteúdo de nossos 
Programas de Liderança Júnior e de Gerenciamento Avançado, 
e na implantação de tópicos completamente novos, tais como 
Compliance, Inovação e Gerenciamento de Mudanças.
 “Como ex-aluna da Academia KAEFER e mentora de vários 
projetos PLJ, a minha recomendação é que todos aproveitem os 
programas oferecidos. São uma oportunidade única de avançar na 
carreira, construir redes profissionais e explorar seu próprio po-
tencial.” Francisca Gorgodian, Chefe de Corporate Responsibi-
lity & Communication (CRC)

A ACADEMIA KAEFER  Porque as pessoas são o nosso maior 
patrimônio 

Escaneie o código QR e 
leia o Código de 

Conduta de Negócios da 
KAEFER no idioma de 

seu país.
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Tomando providências contra a 
escassez de água
A escassez de água é um problema crescente e real, do qual a 
KAEFER está plenamente consciente, porque opera em regiões 
como a África, o Oriente Médio e a Austrália. É por isso que o 
acesso à água tantas vezes está em foco nas atividades de sus-
tentabilidade da empresa.

  Em janeiro de 2018, a FUNDAÇÃO KAEFER apoiou uma 
corrida patrocinada, organizada pela Escola Alemã em 
Nairóbi. Mais de 150 adolescentes participaram e arreca-
daram dinheiro para um tanque de água de 50.000 litros, 
urgentemente necessário numa escola pública local. O 
tanque já foi comprado e instalado. 

  Em junho, 84 corredores da KAEFER participaram da 11ª 
corrida da empresa BMW em Bremen. 5 euros por corredor 
foram revertidos para um projeto de construção de poços 
em Uganda. 

  Localizada a 45 km da cidade mais próxima no Deserto da 
Arábia, onde a escassez de água é um problema grave, o 
cultivo aquapônico e hidropônico há muito tempo faz 
parte da vida nas instalações da KAEFER em Jubail. Em 
novembro de 2017, o sistema foi adaptado para viabilizar 
o cultivo de vegetais orgânicos à equipe e, ao mesmo 
tempo, reduzir efetivamente o consumo total de água.

  Por último, Energiesparmeister (Mestre em Economizar 
Energia) é uma competição na Alemanha que visa incenti-
var projetos de proteção climática em escolas de todo o 
país. Patrocinada orgulhosamente pela KAEFER, a ‘Schule 
am Halmerweg’, uma escola em Bremen, está aproveitando 
a oportunidade para executar uma série de projetos sobre 
água com os alunos, tendo por objetivo incentivar o uso 
consciente de água e outros recursos naturais. 

      Para um relatório mais abrangente so-
bre as iniciativas  KAEFER, muitas delas 
realizadas com a participação da FUN-
DAÇÃO KAEFER, por favor, consulte o 
nosso Relatório de Sustentabilidade 
(disponível através do código QR abai-
xo).

CULTIVO AQUAPÔNICO   A instalação Jubail na KAEFER Arábia Saudita

Sem risco é mais 
divertido
O valor de um projeto executado com 
perfeição pode ser minado em questão 
de segundos, quando o gerenciamento 
de riscos inicial não foi realizado com o 
devido cuidado. A Governança de Pro-
jetos descreve o trabalho envolvido 
para garantir que nossos recursos es-
tão focados nos projetos certos, da 
maneira certa e na hora certa.
 Por conta dos ambientes cada vez 
mais complexos em que operamos – e do 
fato que perdas substanciais podem 
ocorrer até mesmo em projetos peque-
nos, um novo sistema foi lançado na 
KAEFER em junho de 2018, que analisa 
fatores de risco adicionais, tais como 
pressão de prazo, complexidade organi-
zacional e experiências passadas rele-
vantes. Agora, os projetos são atribuídos 
a uma categoria de risco adequada – 
cada uma com diferentes níveis de verifi-
cação e balanços mandatórios – e imple-
mentados através de Quality Gates para 
assegurar que todas as etapas necessá-
rias são executadas durante todo o ciclo 
de vida do projeto.
 A motivação que existe por trás 
dessas mudanças é óbvia – reduzir as 
perdas e dar suporte aos gerentes de 
projeto da KAEFER em campo. Em ter-
mos mais gerais, o novo sistema irá au-
mentar a conscientização de risco em 
geral e dar maior autonomia a regiões 
e unidades de negócios individuais em 
projetos de baixo risco.
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REDefinição de Eficiência de Calor
Aplicando nossa expertise para o uso eficiente de calor. Isso 
nos permite explorar novas possibilidades, como a captura 
de calor desperdiçado e sua reutilização inteligente – em ou-
tras palavras, “reduzir e usar”.

REDefinição da eficiência de gases e muito 
mais
Comprometendo-nos com tecnologias alternativas e inova-
doras para o tratamento de gases e outros materiais, o que 
nos permite transformar os chamados produtos residuais em 
energia, reaproveitando-os no ciclo de recursos.

REDefinição de Eficiência da Força de Tra-
balho 
Dando suporte a nossos funcionários no mundo todo e a ga-
rantia de que têm as ferramentas certas à mão. Como somos 
uma empresa familiar, entendemos que as pessoas são o nos-
so recurso mais importante; é por isso que otimizamos conti-
nuamente os processos da KAEFER em prol de um ambiente 
de trabalho melhor para nossos funcionários e melhores resul-
tados para nossos clientes.

A nossa visão em uma única palavra? 

RED-USE!

 À medida que aumenta a pressão global com relação a 
recursos naturais, nós, da KAEFER, acreditamos ter um pa-
pel importante a desempenhar na construção de um futuro 
sustentável e energeticamente eficiente – e foi por isso que 
redefinimos a nossa Visão. 
 Em tudo o que fazemos, a nossa ambição é ser RED – re-
conhecidos, eficientes e diferentes. Enquanto continuarmos 
empenhados em “eliminar o desperdício de energia”, a nova 
visão da KAEFER também deve refletir o grau de nossa am-
bição – de assumir uma liderança global na redefinição dos 
limites da gestão de recursos.

E USAR OS RECURSOS COM MAIS 
EFICIÊNCIA.

A CHAVE É  

REDUZIR

 
REDefinição de Eficiência Energética
Criando soluções inovadoras para nossos clientes e assumin-
do um compromisso com excelência na execução, para asse-
gurar que nenhuma energia é desperdiçada; o nosso portfólio 
de serviços foi concebido de forma a garantir a alta eficiência 
das plantas e sua operação sustentável – por todo o ciclo de 
vida!

Escaneie o código QR e assista ao novo 
filme KAEFER RED-USE Vision

A visão tornou-se realidade – 
Efficiency Services by KAEFER
Determinada a buscar soluções inovadoras em prol de nossos clientes e ajudar a 
construir um futuro mais sustentável, a KAEFER recentemente começou a promover 
produtos da empresa Orcan Energy, líder em CleanTech, ou Tecnologia Limpa, que 
transforma o desperdício de calor em eletricidade livre de CO2 de forma eficaz e 
rentável.

  Para informações mais detalhadas, por favor, entre em contato com Maren Schmidt pelo e-mail Maren-Schmidt@kaefer.com
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VENHA ME DAR UM ABRAÇO 
Safety Max na RIP Serviços Industriais do Brasil
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Como sempre, gostaríamos de saber a sua opinião sobre a revista K-WERT.
Fique à vontade para nos enviar seu feedback: k-wert@kaefer.com
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