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Na véspera do aniversário de 100 anos da KAEFER e depois de 
doze meses emocionantes como presidente, tenho muito pra-
zer em contribuir com meu primeiro editorial para a revista 
K-WERT.

Cem anos se passaram desde que Carl Kaefer começou a usar 
turfa para melhorar a eficiência energética em navios oceâni-
cos que partiam de Bremen e arredores, na Alemanha. Nestes 
últimos cem anos, segundo a maioria, houve mais mudanças e 
elas aconteceram mais rápido do que em qualquer outra era da 
história da humanidade.  

‘Zukunft hat Herkunft’ é uma expressão em alemão que nos 
lembra que o futuro depende de nossa relação com o passado. 
Se existe um único segredo por trás do sucesso da KAEFER ao 
longo de tantos anos, é a capacidade de adaptação e aprendi-
zagem contínua das pessoas na KAEFER durante um século de 
mudanças sem fim, enquanto não deixaram de compartilhar o 
compromisso com os valores sobre os quais a empresa foi er-
guida: confiança, integridade, respeito mútuo, profissionalis-
mo e trabalho em equipe.

Como já fiz parte do Conselho Consultivo da KAEFER por quatro 
anos, eu sabia das muitas qualidades da empresa, sem falar da 
competência das pessoas na KAEFER. Mais de uma vez, em vá-
rias viagens a países de todas as regiões em que atuamos e nas 
reuniões ‘KAEFER Mittendrin’ com diversos grupos de funcioná-
rios aqui em Bremen, fiquei impressionado com o nível de ener-
gia, entusiasmo e confiança mostrados em toda a  empresa. 

Como conheci de perto estes níveis de compromisso extraor-
dinário, estou mais decidido ainda a justificar a sua confiança, 
a guiar esta grande empresa em meio aos desafios que nos 
esperam e fazer a minha parte, para assegurar um futuro não 
menos próspero e gratificante do que foi o passado. Nós, da 
KAEFER, não entregamos serviços como indivíduos; um traba-
lho de equipe em escala mundial é fundamental para sermos 
bem-sucedidos e acredito que confiança é o componente que 
torna isso possível.

Os artigos aqui reunidos contam a história do dinamismo da 
KAEFER, de uma empresa - erguida sobre valores familiares, 
que está crescendo como um todo - unificada e globalizada, e 
de uma empresa de especialistas em dezenas de campos pro-
fissionais diferentes, que estão avançando juntos com base em 
êxitos recentes e pensando em como enfrentar os desafios do 
futuro de forma colaborativa e criativa. Isto não está aconte-
cendo por acaso. Espero que todos vocês entendam o papel 
importante que estão desempenhando ao atender as necessi-
dades de nossos clientes e fazer da KAEFER um lugar tão 
atraente de se trabalhar. 

Agradeço a vocês pelo trabalho duro até agora. Espero que 
gostem da revista K-WERT deste ano e desejo a todos muito 
sucesso neste ano de nosso centenário.  

Editorial

Caros colegas e 
amigos da KAEFER,

PETER EDELMANN
Presidente

PETER EDELMANN
Presidente
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KAEFER faz 100 anos
Conversamos sobre continuidade e mudança com o novo Presidente da 
KAEFER, Peter Edelmann, e seus colegas do Conselho de Administração 
Steen E. Hansen, CFO e Philipp Dalheimer, COO*

OLHANDO O PASSADO E PARA O FUTURO
Diretoria Executiva da KAEFER.

Da esquerda para a direita:
Steen E. Hansen (CFO),

Philipp Dalheimer (COO)* e
Peter Edelmann (CEO)

P. Edelmann: Desde que assumi a presidência em janeiro de 2017, 
passei o máximo de tempo possível ouvindo. A KAEFER é um ne-
gócio familiar, cujos 100 anos de sucesso vêm de valores como 
confiança e integridade. O que me deixou mais impressionado foi 
o quanto esses valores são importantes para as pessoas da em-
presa. Percebi um desejo real de melhorar e assumir mais respon-
sabilidade pessoal tanto nas equipes de gerenciamento como nos 
funcionários.

Além disso, apesar de já conhecer Steen e Philipp dos meus anos 
no Conselho Consultivo da KAEFER, tem sido uma satisfação pes-
soal para mim a rapidez com que nós três desenvolvemos uma 
relação de trabalho estreita e de apoio mútuo.

“ Desde que assumi a presidência em janeiro 
de 2017, passei o máximo de tempo possí-
vel ouvindo.”

P. Dalheimer: Todos nós queremos o mesmo para a KAEFER: ga-
rantir os próximos 100 anos! É importante aproveitar o tempo 
para nos consolidar e criar uma base estável sobre a qual pode-
mos construir, encorajar inovações e continuar nos desenvolven-
do internamente para permanecer à frente de novas tecnologias 
e mudanças em nossos mercados.

P. Edelmann: É uma relação autêntica. Todos nós sentimos um 
forte senso de responsabilidade com relação às pessoas que tra-
balham na KAEFER – afinal de contas, somos uma empresa fami-
liar. É nosso trabalho fornecer aos funcionários estabilidade, 
oportunidades claras de progredirem em suas carreiras e um am-
biente de trabalho seguro, através de iniciativas como a campa-
nha Cultura de Segurança da KAEFER.  

P. Dalheimer: Nossos padrões de Saúde, Segurança e Meio Am-
biente já eram muito bons. Para melhorar ainda mais, foi necessá-
rio desviar de atividades especificamente focadas nos processos 
para algo mais significativo. Admito que gostei de ver o modo 
positivo como a campanha foi recebida em todo o grupo.

S. Hansen: Podemos dizer o mesmo da Jornada Lean da KAEFER, 
que agora está em seu quarto ano. Ambos os programas estão 
ganhando força e dando resultados concretos. A transparência 
em todo o grupo melhorou substancialmente, mostrando um de-
sejo real de compartilhar informações e melhorar juntos.   

“ Depois de um longo período de rápida 
expansão, agora é preciso dar ênfase à 
consolidação.”

O ano passado não deixou de trazer desafios, é claro. Depois de 
um período de rápida expansão, estamos dando ênfase à consoli-
dação. Estamos aprimorando nosso portfólio de serviços, otimi-
zando a estratégia, nos tornando mais Lean e aumentando a inte-
gração a nível global. Os desafios externos com que nos 
deparamos não mudaram realmente no decorrer do ano. O que 
mudou, é que agora estamos numa posição melhor para enfrentá-
-los de forma eficaz. 

P. Edelmann: É claro que estamos todos ansiosos para celebrar o 
centenário. É uma conquista fabulosa e deve ser motivo de orgu-
lho para todos da KAEFER, mas também precisamos ser realistas 
com relação ao trabalho que temos pela frente. Por exemplo, ain-
da estamos nos esforçando muito para apoiar nossa jornada 
Lean. Enfrentar futuros desafios significa assegurar que, nos pró-
ximos anos, o espírito Lean se torne uma segunda natureza na 
KAEFER. Uma parte importante de nosso trabalho é fazer com 
que pessoas de todos os níveis da KAEFER entendam a natureza 
destes desafios, tanto internos quanto externos. A nossa tendên-
cia é pensar em termos de serviços individuais e projetos indivi-
duais. Mais para frente, quero ver as palavras ‘cliente’ e ‘valor do 
cliente’ na essência de absolutamente tudo o que fazemos. Ao 
invés de passar de projeto para projeto, precisamos pensar seria-
mente em como nos tornar indispensáveis para nossos clientes de 
forma mais ou menos permanente e ser o fornecedor de serviços 
para a indústria de melhor desempenho em nossos mercados.

P. Dalheimer: Esta é uma prioridade para 2018. Os mercados con-
tinuam amadurecendo. Inevitavelmente, acho que vamos ver uma 
maior concentração, não só de clientes, mas também de nossos 
concorrentes no decorrer dos próximos anos. Lean ajuda a nos 
diferenciar, mas isso por si só não será o bastante. Nos mercados 
desenvolvidos, é vital combinarmos isso com a efetiva digitaliza-
ção de nossos serviços. No momento, este é o maior desafio que 
enfrentamos – desenvolver a capacidade de oferecer serviços 
realmente integrados aos nossos clientes, tanto em termos de 
plataformas como de pessoas que sabem operá-las. Além das ce-
lebrações de nosso centenário, 2018 será o ano de implantação 
de nosso novo Sistema de Gerenciamento de Projetos Digital 
(DPMS), que será um imenso apoio e de grande ajuda em nossos 
sites. É sempre uma sensação boa quando podemos fornecer às 
pessoas em operações uma ferramenta que facilita o trabalho. 

“ É sempre uma sensação boa quando 
podemos fornecer às pessoas em opera-
ções uma ferramenta que facilita o 
trabalho.”

S. Hansen: A digitalização oferece um vasto campo para melho-
rias, sem falar em transparência para o grupo todo. Ela também 
facilita a troca de conhecimento entre as regiões e melhora os 
processos de back office (de retaguarda ou de gestão interna) 
permitindo um serviço mais fluente e preços mais competitivos, 

sem abrir mão de nosso extraordinário histórico em qualidade e 
segurança. 

P. Dalheimer: As prioridades são ligeiramente diferentes em mer-
cados menos desenvolvidos, onde nosso foco principal é aumen-
tar o nível de profissionalismo. O novo departamento Global Pro-
ject Governance da KAEFER está verificando como melhorar a 
escalabilidade e a qualidade de nossos serviços, como aumentar a 
transparência, evitar o trabalho em duplicidade e assegurar me-
nos carga burocrática para nossos funcionários. Queremos gerar 
mais e melhor informação sobre o que está acontecendo em nos-
sos mercados, melhorar as capacidades de gestão e assegurar 
que temos as pessoas e os recursos adequados disponíveis para 
aproveitar qualquer oportunidade que surgir.

P. Edelmann: Em alguns aspectos, o setor de serviços tem ficado 
de fora daquele tipo de revolução que periodicamente toma conta 
de outros setores, como a indústria automobilística. Apesar de 
todos os nossos esforços em contrário, temo que vamos perma-
necer ingênuos sobre o grau de profissionalismo e padronização 
que mesmo em mercados desenvolvidos ainda podemos alcançar. 
Contudo, adotando hábitos Lean, abraçando a digitalização e em-
barcando em nossa nova jornada da inovação (lançada no último 
International Management Meeting), certamente estamos to-
mando o rumo certo ao desenvolver novos benefícios para os 
clientes e ao nos diferenciar cada vez mais da concorrência. 

S. Hansen: Compliance é outro tópico que quero focar em 2018. 
Seis anos se passaram desde que implantamos o Código de Con-
duta de Negócios da KAEFER. É importante dar destaque a temas 
como este a intervalos regulares, ver com novos olhos e reforçar 
bons hábitos.  

“ As pessoas gostam de trabalhar em um 
negócio que respeita valores.”

P. Edelmann: Não acho que é exagero afirmar que ainda há muito 
que fazer. Contudo, o destino da KAEFER permanece firme em 
nossas mãos e talvez seja esse o melhor presente de aniversário 
que qualquer empresa pode receber. Estar ocupados em progre-
dir pelos nossos próprios termos é bem melhor do que ficar à 
mercê de fatores que fogem do nosso controle! 

Com a KAEFER fazendo 100 anos, percebe-se um clima de con-
fiança no ar. As pessoas gostam de trabalhar numa empresa fami-
liar com valores, pois isso cria um forte vínculo e sentimento de 
confiança, o que é algo que também atrai os clientes. A KAEFER 
impôs metas ambiciosas para si mesma nos últimos anos, mas as 
pessoas responderam ao desafio e existe um consenso geral que 
2018 será o ano em que começaremos a colher os frutos por todo 
o trabalho árduo que realizamos.  

Feliz aniversário de 100 
anos, KAEFER – e um
brinde aos próximos 100!

Os diretores do Conselho de Administração são os res-
ponsáveis por manter a KAEFER no curso de mais um 
século de sucesso. Mas o que isso significa?

“Você sabe que uma empresa está indo bem, quando as 
pessoas vêm trabalhar de manhã com um sorriso no rosto 
e deixam a empresa de tarde com um profundo sentimen-
to de realização.” 
 
PETER EDELMANN, Presidente

“Um lugar em que funcionários, gerência e parceiros sen-
tem-se unidos por um senso mútuo de confiança, orgulho 
e satisfação.” 

PHILIPP DALHEIMER, COO*

“Qualquer empresa pode sobreviver, é só uma questão de evi-
tar erros. Para ter certeza que realmente vamos aproveitar os 
próximos 100 anos, é muito simples, basta ser o melhor!” 
 
STEEN E. HANSEN, CFO

* COO até 31/12/2017

Conheça o novo Diretor de 
Operações (COO) da KAEFER 
 
Um carinhoso adeus a Philipp Da-
lheimer, junto com nossos agra-
decimentos pelos serviços leais e 
os muitos êxitos da KAEFER, e 
calorosas boas-vindas a Dr. Ro-
land Gärber, seu sucessor na fun-
ção de diretor de operações a 
partir de 01/01/2018, que se junta 
a nós vindo da Bilfinger SE, onde trabalhou por 12 anos em 
várias funções e diversos locais, mais recentemente como 
Presidente Executivo da Divisão Oriente Médio. 

“Entrei na KAEFER pela oportunidade de causar um verdadei-
ro impacto mundial em eficiência energética na indústria. São 
poucas as empresas de tamanho similar capazes de demons-
trar tanta vontade de inovar e aceitar novos desafios.”

Um nadador entusiasmado nas horas vagas, Dr. Roland 
Gärber faz questão de enfatizar a importância do trabalho 
em equipe e da imparcialidade em tudo o que faz. “A chave 
para o sucesso contínuo nos negócios está em encorajar as 
pessoas de todos os departamentos e em todas as regiões a 
realmente pensarem e agirem coletivamente.”
ROLAND GÄRBER, COO
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Perguntamos a três 
funcionários de longa data 
da KAEFER como a vida 
mudou ao longo dos anos...

KAEFER –  
ontem e 
hoje

No centro tecnológico da 
KAEFER...

Karl-Rudolf Friese entrou na KAE-
FER em janeiro de 1978 e chefiou 
o departamento “Zentrale Tech-
nik” (Tecnologia e Pesquisa) de 
1991 até 2003. Sua carreira na 
KAEFER coincidiu com o desenvol-
vimento de um laboratório de alto 
desempenho, que continua sendo 
até hoje um dos recursos de des-
taque exclusivos da KAEFER. 
 
Os últimos 40 anos têm sido ex-

traordinários em avanços da tecnologia, com computadores substi-
tuindo o livro de cálculos do engenheiro, a régua de cálculo, a pran-
cheta de desenho, o lápis e a borracha, escaninhos para desenhos em 
grande escala, o sistema de armadilha de luz e a máquina de telex.

O mundo era outro em 1978. Todos os engenheiros de isolamento 
levavam caderno de capa dura – quanto mais velho o engenheiro, 
mais grosso era o caderno – e faziam seus cálculos usando uma va-
riedade de ferramentas diferentes – réguas de cálculo, tabelas, dia-
gramas, nomogramas, copiados já prontos de livros ou elaborados 
por alguém. 

Calculadoras com funções científicas tinham sido lançadas no mer-
cado alemão alguns anos antes, mas ainda eram consideradas como 
símbolo de status. O preço originalmente cobrado de 2.000 marcos 
alemães tinha sido reduzido para cerca de 400 quando comecei, 
muito dinheiro, comparado aos aproximadamente 60 que custava 
uma régua de cálculo de primeira linha.

Na hora de fazer cálculos realmente complexos, usávamos uma lin-
guagem de programação chamada FORTRAN (Formula Translator, 
ou tradutor de fórmulas). Isso significava marcar hora em um centro 
de dados externo, onde o programa era armazenado em cartões e 
fitas perfuradas.

“ A primeira vez que vi um computador de 
verdade na KAEFER, foi um dia memorável.”

Tinha acabado de me mudar da matriz para o departamento de 
construção naval em Bremen e ainda estava tentando me achar no 
lugar. Errei de porta. Um homem que parecia preocupado, surgiu de 
trás de uma cortina. Queria me mandar embora, mas era tarde de-
mais para isso. Tive que jurar absoluto segredo e ele me empurrou 
para trás da cortina, onde me vi diante de um Commodore PET 
2001. Tinha sido comprado sem permissão da administração cen-
tral – por isso a cortina – e estavam usando o computador para fa-
zer cálculos técnicos e acústicos para um projeto de construção 
naval. Não havia um software acabado e tudo era armazenado em 
um ‘data-sette’ (basicamente um gravador de fita cassete). Copiar 
os resultados à mão era um pesadelo e a equipe investiu em uma 
impressora digital acionada por polia. No inverno daquele ano, pro-
gramamos a máquina para imprimir todos as mensagens de Natal 
do departamento em etiquetas adesivas numa única noite. Foi a 
partir daí que as pessoas realmente começaram a ver o seu potencial!

Conforme a tecnologia da informação evoluiu, e a régua de cálculo deu 
lugar ao PC, o locutor de tv ao e-mail, o telefone à internet e os ensaios 
de tentativa e erro à simulação computadorizada, tenho orgulho em 
dizer que o departamento de Tecnologia e Pesquisa da KAEFER sempre 
foi uma fonte constante de ideias e inovação para a empresa. 

Em sites de projetos e 
de manutenção...

O Líder de Projeto Reinhard 
Müller começou sua carreira 
como aprendiz na KAEFER In-
dustrie alemã em 1973. Desde 
então, ele acumulou mais de 40 
anos de experiência em sites de 
projetos e de manutenção ao 
redor do mundo.

Hoje existem três oficinas centrais na Alemanha, onde todas as 
chapas são preparadas antes de serem entregues para a insta-
lação no local. Mas quando comecei, a maioria dos sites tinha 
sua própria oficina de chapas de metal e o mesmo pessoal que 
fazia a instalação, também tinha preparado o isolamento. Na 
verdade, havia apenas dois materiais de isolamento naquela 
época – lã mineral e chapas de metal – e uma simples equação 
para determinar como deveriam ser aplicados nos tubos. 

Continuamos usando lã mineral e chapas de metal o que, às ve-
zes, parece ser a única coisa que não mudou no site! A qualidade 
do isolamento melhorou muito nos últimos 40 anos. Agora exis-
tem dezenas de materiais de isolamento diferentes, todos ava-
liados de uma forma que não podíamos nem sonhar nos anos 70. 
Novas tecnologias, dos telefones celulares às máquinas de cor-
te MABI, significam que podemos passar para nossos clientes 
reduções maciças em termos de tempo e custo e oferecer um 
serviço mais confiável em geral, mesmo sendo menos pessoal. 
Ao invés de online, costumávamos entregar as propostas pes-
soalmente e brindar no final de um contrato concluído. Transpa-
rência é fundamental, mas às vezes sinto falta dos relaciona-
mentos menos formais que costumávamos ter com nossos 
clientes. 

“  Mudança é mudança, não é boa nem ruim. 
Só quando você olha para trás é que 
percebe o quanto se foi e não volta mais!”

Cresci num pequeno vilarejo – Bremen parecia uma metrópole 
quando fui lá pela primeira vez e, 12 anos depois, estava trei-
nando trabalhadores na Arábia Saudita.

A KAEFER tem sido boa para mim e não estou com pressa de 
me aposentar. Continuo achando o trabalho interessante e te-
nho orgulho de trabalhar para uma empresa que oferece trei-
namento adequado, um bom salário e a perspectiva de uma 
carreira sólida. Temos um sistema de tutoria no site para isola-
dores recém-formados. Os dois que estou supervisionando no 
momento são ótimos, mas não é nada fácil para eles com tudo 
sendo feito pelo modelo ‘Just-In-Time’. É impossível parar o 
progresso, mas ainda acho que, no passado, tínhamos mais 
tempo para nos desenvolver e talvez um pouco mais de auto-
nomia, quando nós mesmos podíamos decidir quantas cama-
das de lã eram necessárias para um determinado tubo, depois 
cortar e fazer a instalação nós mesmos.  

No departamento de TI...

Ute Klatte-Marth entrou na 
KAEFER em 1983 e hoje é Geren-
te de Licenças e Assistente da 
Equipe de Gerenciamento TI 
Corporativa. Como todos na 
KAEFER, ela esteve no centro 
dos acontecimentos em tecnolo-
gia da informação que ocorre-
ram nos últimos 34 anos. 

Tinha acabado de me formar como assistente legal, quando um ami-
go sugeriu a KAEFER. De imediato, tive uma boa impressão. Parecia 
muito orientada para o futuro, se bem que isso é relativo, é claro – 
mulheres solteiras ainda eram chamadas de ‘Fräulein’ (senhorita) 
naquela época, e havia um código de vestimenta: ternos para ho-
mens e saias para mulheres. Lembro de um jovem que foi mandado 
para casa porque usava calças de veludo vinho.

Comecei em 1º de fevereiro de 1983. O departamento ainda não se 
chamava Corporate IT – pelo simples fato do conceito ainda não ter 
sido inventado. Minha primeira função foi de secretária do Chefe do 
Processamento de Dados Central (Zentrale Datenverarbeitung), 
mas em poucas semanas, também estava operando o enorme main-
frame da Siemens. Literalmente, imprimíamos quilômetros de papel 
a cada mês. Uma secretária de RH ficava de guarda, quando chegava 
a vez de fazer a folha de pagamento e depois, ela levava as fitas 
magnéticas pessoalmente ao banco para a fazer a transferência dos 
salários de todos. 

O mainframe da Siemens deu lugar aos PCs e aos sistemas operacio-
nais se sucederam – SINIX, AMBOSS, MS DOS. Providenciar celula-
res para os funcionários da KAEFER veio a ser mais uma das minhas 
responsabilidades. No começo, era apenas para funcionários a nível 
de gerência, só que esses eram homens, que passaram anos traba-
lhando com as mãos. A primeira geração nunca parou de reclamar do 
tamanho dos botões. 

“  No início, fazíamos grandes mudanças a 
cada poucos anos, enquanto hoje, o traba-
lho consiste em gerenciar e incorporar 
mudanças ininterruptamente.”

Agora já estamos acostumados, não apenas no departamento, mas 
em geral. As pessoas usam a tecnologia da informação o tempo 
todo, tanto em particular como no trabalho, e o software se tornou 
muito mais amigável para os usuários. Não mais linhas e mais linhas 
de números rolando por uma tela azul!

A nossa equipe era de sete pessoas quando comecei, quatro mulhe-
res e três homens, todos baseados em Bremen, e responsáveis ape-
nas pela KAEFER na Alemanha. Agora somos mais de 130, lidando 
com as demandas de TI da KAEFER no mundo todo. Estamos espa-
lhados por todo lugar, mas ainda somos uma equipe, o que acho que 
não teria sido possível sem myKAEFER, MS Office (em particular, 
Skype for Business), SharePoint, SAP, a rede global e a substituição 
de PCs de mesa por laptops. 

Recentemente, fomos convidados a participar de um vídeo de ‘boas 
práticas’ da Microsoft e mostrados como exemplo a ser seguido. 
Ficamos lisonjeados em saber que estamos fazendo um bom traba-
lho, mantendo-nos atualizados sobre os últimos avanços e fazendo 
o possível para aproveitá-los ao máximo. 
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O Mapa do Sucesso 
da KAEFER
 
Há muitas maneiras de medir o sucesso da estratégia de negócios da KAEFER. 
Novos clientes importantes, novas ofertas de serviços e novos desenvolvi-
mentos locais ou regionais, todos eles contribuíram para uma imagem global de 
confiança na KAEFER. É claro que, ter o objetivo só não basta e o maior crédi-
to pelo sucesso da KAEFER é de nossos funcionários no mundo todo, que 
trabalharam duro para conquistar a confiança de clientes antigos e 
novos. Todos juntos estamos colorindo a KAEFER RED – somos 
reconhecidos, eficientes e diferentes.

últimos três anos deixou todos confiantes. Condições de mercado 
mudam o tempo todo, o segredo é se antecipar, planejar e reagir 
de forma proativa. Já é impressionante quando um indivíduo sozi-
nho consegue fazer isso, imagine quando você tem 1.800 funcio-
nários, todos em sintonia. Não deixa de ser inspirador. 

Tivemos uma reunião interna no começo do ano. Diversas pes-
soas falaram sobre os projetos em que estavam trabalhando 
– engenharia de alta tecnologia, paralisações de grandes in-
dústrias, contratos de serviços turnkey. O presidente da KAE-
FER Peter Edelmann estava nos visitando de Bremen e lembro 
o orgulho que senti por ele estar lá vendo estes grandes pro-
fissionais, todos determinados a ajudar KAEFER WANNER a 
atingir todo seu potencial.

Poderia nos contar um pouco mais sobre a 
ideia na prática? Quais são exatamente os 
planos para atingir essas metas?
T. Platon: O plano tem três metas principais. Em primeiro lugar 
e antes de qualquer outra coisa, queremos desenvolver ainda 
mais nossas atividades principais rentáveis. Em segundo, que-
remos expandir para novos mercados através do desenvolvi-
mento ativo de serviços adicionais. Em terceiro, queremos 
promover na KAEFER WANNER uma cultura de inovação com 
foco no cliente. 

Para atingir estas metas – que correspondem às metas estra-
tégicas de todo o Grupo KAEFER – lançamos 11 iniciativas pa-
trocinadas individualmente.

Estas iniciativas variam e vão desde a consolidação de um De-
partamento de Engenharia específico, até a reorganização le-
gal da empresa e o desenvolvimento e a implementação de 
propostas digitalizadas. 

P. Fondimare: É um processo colaborativo. Workshops estão 
sendo realizados e tentamos manter as pessoas informadas 
através de várias plataformas. Qualquer um que tenha ideias 
ou perguntas, pode falar com seu supervisor ou enviar um 
e-mail para um endereço específico – energies2020@        
kaeferwanner.fr

Infelizmente, não temos tempo para falar 
detalhadamente sobre cada uma dessas 
iniciativas. Será que poderia nos dar mais 
alguns detalhes de pelo menos uma delas?
T. Platon: Queremos deixar a estrutura jurídica da empresa mais 
operacional, para nos tornar mais flexíveis e ajudar a realmente 
nos destacar de nossos concorrentes, além de permitir um futu-
ro desenvolvimento através do crescimento externo. A nova 
estrutura vai nos dividir em uma única holding – composta por 
todos os departamentos administrativos e responsável pela es-
tratégia global – e duas empresas operacionais. A KAEFER, que 
irá focar em nossos negócios principais e mercados existentes, 
e a KAEFER Navale, que irá se concentrar em nossas operações 
da indústria de construção naval, em franca expansão.

É um plano bastante ambicioso, mas vocês 
parecem confiantes. 

P. Fondimare: O sucesso de Energies 2020 depende da dedicação 
e do empenho de nossos funcionários, e da confiança de nossos 
acionistas. Trabalho de equipe é fundamental. Este plano, junto 
com nossas capacidades e energias combinadas, vai levar KAEFER 
WANNER para um futuro empolgante e rentável! 

Energies 2020 – a nova es-
tratégia KAEFER WANNER 

K-WERT falou com os diretores executivos da KAEFER WAN-
NER, Thierry Platon e Pascal Fondimare (Finanças e Desenvolvi-
mento de Negócios & Inovação, respectivamente) para saber 
mais sobre o novo plano estratégico na França. 

Obrigado por terem encontrado tempo para 
falar conosco. Poderiam começar nos expli-
cando por que Energies 2020?

P. Fondimare: Após dois anos 
de gestão de mudança susten-
tável na KAEFER WANNER, 
queríamos dar aos nossos fun-
cionários uma visão a longo 
prazo para 2020 ao invés de 
objetivos anuais de curto pra-
zo. 

O nome Energies 2020 presta 
homenagem a nossos clientes 
da indústria de energia. No iní-
cio do ano, também lançamos 
um novo slogan, “Vamos unir 
nossas Energias”, com o intui-

to de enfatizar que este plano estratégico depende da energia de 
nossos funcionários. Eles é que vão fazer com que aconteça! 

Em termos bem simples, o plano é nossa maneira de explicar, 
onde queremos estar daqui a três anos e como pretendemos 
chegar lá. Queremos garantir nossa posição de líder do merca-
do em isolamento e acessos, além de explorar ativamente no-
vas maneiras de nos destacar de nossos concorrentes, o que 
pode significar uma expansão para novos mercados. A grande 
meta é um volume de negócios anual na ordem de 200 milhões 
de euros lá por 2020, excluindo qualquer crescimento externo 
que possa haver.

Esta é uma cifra bem específica. Como 
chegaram nela?

T. Platon: Fizemos uma 
revisão completa do plano 
de negócios com gerentes de 
site e nossa equipe de ven-
das. Analisamos todos os 
contratos existentes e tam-
bém os contratos em poten-
cial com base na probabilida-
de de se concretizarem. 

O que importa é que chega-
mos a esta cifra depois de 
consultar nossos funcioná-
rios. Ninguém deve ver isso 
como um dever, mas como 
uma visão clara e real para os próximos três anos, uma forma 
útil de estabelecer uma linha de ação para todos na KAEFER 
WANNER. A cifra fixada como meta é ambiciosa, mas acredi-
tamos firmemente que podemos chegar lá. 

Por que agora? Foi apenas uma sensação que 
era hora de fazer uma reavaliação estratégica?

P. Fondimare: O que vimos na KAEFER WANNER durante os 

PASCAL FONDIMARE
Managing Director KAEFER WANNER

THIERRY PLATON
Managing Director KAEFER WANNER
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Soluções de acesso são uma parte essencial e de crescimento 
contínuo dos serviços da KAEFER. No que diz respeito à KAEFER 
no Reino Unido, sua reputação internacional em acessos aumen-
tou mais ainda nos últimos seis anos com o desenvolvimento da 
Scaffold Design Team, uma equipe de projetistas de acessos da 
própria empresa. 

O objetivo original era bem simples – a empresa não queria mais 
depender de consultores externos. Formada em 2011, quando o 
Gerente de Operações Paul Ferrand recrutou e treinou dois en-
genheiros formados em métodos de acesso durante um período 
de 18 meses, a equipe conta hoje com seis Projetistas de Aces-
sos, que já produziram mais de 1.000 projetos entre eles para 
117 sites diferentes, desde torres simples até andaimes suspen-
sos e plataformas móveis altamente complexas. Membros da 
equipe também já foram para a Espanha, Arábia Saudita, França 
e Bélgica, compartilhando seus conhecimentos e sua expertise 
com colegas KAEFER.

Ao estabelecer boas práticas, a equipe superou todas as expec-
tativas iniciais, ajudando a dar soluções que resultaram em re-
duções de custo significativas para clientes KAEFER. Para alcan-
çar todo o seu potencial no Reino Unido e ao redor do mundo, a 
equipe lançou-se num abrangente programa de modernização 
em julho de 2016, que incluía uma revisão completa de antigos 
procedimentos para simplificar a administração, racionalizar o 
processo de concepção e implantar o acompanhamento em tem-
po real de todos os projetos em andamento.
 

“ Nosso objetivo principal agora é a integra-
ção de nossos serviços nas fases iniciais de 
projetos e em potenciais projetos. Quando 
envolvida desde o começo, a Equipe de 
Projetos pode dar soluções que exigem 
menos material e horas-homem, dessa 
forma, reduzindo o valor da proposta.”  
 
JONATHAN LEYLAND  Gerente de Projetos no Reino Unido

Estudo de caso
 
Um exemplo recente da importância do departamento de pro-
jetos envolveu a fixação de preço de um trabalho significativo 
em Sellafield. O cliente consultou a KAEFER a respeito de um 
projeto de acessos existente e os métodos usados. O crono-
grama para a execução dos trabalhos era rígido e estavam par-
ticularmente preocupados com atrasos. Em pouco tempo, a 
equipe KAEFER conseguiu apresentar um projeto alternativo. 
A metodologia de montagem completamente nova, que ofere-
cia uma grande economia em potencial (50% em comparação à 
proposta feita pelo nosso concorrente!) fez a KAEFER receber 
o projeto. 

Alpinismo – do Reino Unido até a 
Espanha... e além
Muitas vezes, o alpinismo é uma alternativa mais rápida, segura 
e econômica do que os andaimes convencionais. Convencidos de 
suas vantagens, membros da equipe de montadores de acessos 
da KAEFER na Espanha voaram rumo ao norte para treinar com 
os colegas do Reino Unido e as novas habilidades adquiridas por 
lá têm sido solicitadas constantemente desde então. Em 2016, a 
equipe espanhola estava em ação pintando tanques, consertan-
do sistemas de prevenção de incêndio, instalando âncoras e cor-
das de segurança, fazendo inspeções e executando serviços de 
pintura em navios de cruzeiro. Só em 2017, eles receberam qua-
se 30 novos contratos em toda a Espanha, tanto de clientes an-
tigos como de novos, entre eles a Sabic, Dow Chemical, Fertibe-
ria, Navantia, Agitaser, CARPAU e LEDR Ingenieria.   

Resumindo, uma forma extremamente gratificante de celebrar o 
10º aniversário da divisão de acessos da KAEFER na Espanha! 

ACESSO A 
QUALQUER ÁREA!
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História de sucesso: Fábrica de Cimento Yamama

Em julho de 2017, a thyssenkrupp Industrial Solutions – um 
dos principais fornecedores mundiais de linhas completas para 
a indústria de cimento – contratou KAEFER CCCM para fazer o 
projeto e fornecer os materiais de isolamento em seu Projeto 
de Fábrica de Cimento Yamama na Arábia Saudita. 

No maior contrato de cimento entre a thyssenkrupp e CCCM 
até hoje, a equipe é responsável pelo fornecimento de mate-
riais para duas linhas de produção completas de tijolos de ci-
mento com uma superfície de isolamento total de 80.000 m2. 

A fim de obter o melhor preço possível para nosso cliente, os 
materiais são produzidos e adquiridos ao redor do mundo e 
estamos dentro do cronograma para completar a entrega do 
material em 2017. 

Mattresses 

Desenvolvidos e fabricados 
em nossa unidade de produ-
ção na Hungria, os sistemas 
de mattresses de isolamento 
feitos sob medida da KAEFER 
asseguram a eficácia, fácil 
manutenção e o reaproveita-
mento do isolamento de tur-
binas a gás e a vapor. A equi-
pe CCCM trabalha em estreita 
cooperação com fabricantes 
para garantir o ajuste perfei-
to de cada uma de nossas 
mattresses modulares.

Reparo de isolamento criogênico sem    
paralisações dispendiosas 

As soluções de isolamento criogênico convencionais (usadas em 
plantas de LNG, fábricas de amônia e de fertilizantes, entre outros) 
só podem ser substituídas durante paralisações da planta. Conti-
nuar a operação com isolamento imperfeito, enquanto se aguarda a 
próxima paralização programada, inevitavelmente traz custos adi-
cionais significativos para os operadores. 

Porém, com o sistema de isolamento on-line exclusivo da KAEFER, 
o isolamento criogênico pode ser substituído ou reparado, enquan-
to a planta continua em operação (em sistemas que operam a tem-
peraturas até -163 ºC / -261,4 ºF).

Para informações adicionais sobre este ou algum outro serviço 
fornecido pelo CCCM, por favor, entre em contato com o Chefe 
de Departamento Peter Latacz pelo e-mail peter.latacz@    
kaefer.com 

CCCM
Centro Corporativo de Competências Mate-
riais & Mattresses (CCCM) – sua primeira 
escolha para o fornecimento de materiais, 
mattresses de isolamento e isolamento 
criogênico

Superando as expectativas do 
cliente no Oriente Médio

As instalações de manufatura e pré-fabricação da KAEFER em 
Jubail continuam crescendo vertiginosamente. Com base no 
desenvolvimento do último ano, incluindo a produção própria 
de revestimentos flexíveis e a fabricação de PIR, a KAEFER 
Jubail Paint Shop entrou em funcionamento em 2017, com 
capacidade de aplicar estimados 600 metros quadrados de 
pintura para proteção de superfícies (em tubos, vigas e ou-
tras partes) em um único dia.

“A questão é identificar as necessidades de nossos clientes e 
depois achar uma maneira de atendê-los da forma mais efi-
ciente possível,” explica Rajan Nair, Diretor Executivo da 
KAEFER na Arábia Saudita.

Diversificação na Arábia Saudita – em par-
ceria com WTR

A revista K-WERT do ano passado deu a notícia de uma joint 
venture entre KAEFER na Arábia Saudita e Walker Technical 
(WTR), uma empresa especializada no reparo de materiais 
compósitos, cujo Technowrap Composite patenteado pode ser 
usado para restabelecer ou melhorar a integridade da instala-
ção de sistemas de tubulação, tanques e recipientes. É resis-
tente à corrosão e pode ser aplicado enquanto as tubulações 
continuam em operação. Uma análise da indústria mostra que 
o reparo de compósitos custa, em média, 25% a menos do que 
reparos de luva de aço soldada e 70% a menos do que a substi-
tuição de uma seção de tubo de aço danificada. 

Agora em seu segundo ano, a parceria está se revelando um 
sucesso retumbante. Feito o balanço exigido e o treinamento 
de operadores, uma ofensiva de marketing inicial gerou quase 
34 milhões de Reais (aprox. 7,5 milhões de Euros) em consul-
tas. Desde então, em apenas um ano, captamos nada menos 
que 45% de participação no mercado existente da Arábia Sau-
dita e conseguimos economias significativas beneficiando nos-
sos clientes. 

Com as vantagens técnicas do Technowrap e os recursos da 
KAEFER na região, ambos os parceiros estão mais do que sa-
tisfeitos e já pensam em expandir para outros países do Orien-
te Médio. 

KAEFER Energy na Noruega con-
segue outro contrato relevante 

De propriedade e operada pela Statoil, a planta Mongstad fornece 
eletricidade e calor para a renomada plataforma Troll A, a maior 
refinaria de petróleo bruto da Noruega e uma planta de processa-
mento de gás em Kollsnes. 

KAEFER Energy começou a trabalhar na planta em maio, forne-
cendo serviços de Isolamento, Proteção de Superfícies e Acessos 
(ISS). Este contrato de manutenção de dois anos reforça a relação 
de longa data entre KAEFER Energy e Statoil, que já inclui ativida-
des ISS nos campos Troll, Åsgard e Kristin e na planta em Kårstø.

O contrato da planta Mongstad também é o primeiro onde KAE-
FER Energy irá implementar a metodologia Lean desde o primeiro 
dia, um critério fundamental no processo de decisão da Statoil. 
Conforme diz o Vice-Presidente Sigve Aabø, “Estes contratos são 
a chance de KAEFER realmente demonstrar a qualidade de nossos 
serviços e soluções.” 

Fornecimento de material

O Centro Corporativo de Competências Materiais & Mattresses 
(CCCM), sediado em Bremen, é um recurso fundamental para 
aumentar a carteira de clientes internos e externos. Chefiado 
por Peter Latacz, a equipe exporta materiais de isolamento fei-
tos sob medida para sites no mundo todo, entre outros refina-
rias de petróleo, usinas elétricas e fábricas de cimento. 

Graças a uma rede de compras internacional, a equipe consegue 
encontrar o material adequado pelo melhor preço para cada ser-
viço. Além disso, especialistas estão à disposição para fornecer 
supervisão ‘no local’, assegurando a perfeita instalação de ma-
teriais até mesmo nos lugares mais remotos da Terra.

“ A turbina é o coração de uma usina 
elétrica e tão complexa quanto um 
coração de verdade! Excepcionalmente 
ela precisa receber isolamento térmico a 
frio e a quente para garantir sempre 
perfeito desempenho.” 
 
PETER LATACZ  Chefe do CCCM

TURBINA A VAPOR
Isolamento sob medida da KAEFER

Materiais fornecidos para um navio LNG na China

REFINARIA MONGSTAD DA STATOIL
Foto: Statoil – Helge Hansen

MATTRESSES DE ISOLAMENTO 
PADRÃO KAEFER 
Para aplicações industriais
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KAEFER na Bélgica – novo con-
trato de manutenção do cliente-
-chave Borealis

A equipe KAEFER na Bélgica começou a trabalhar em um 
novo contrato de manutenção de longo prazo com o cliente 
Borealis em abril de 2017. Abrangendo cinco locais, o con-
trato inclui todos os serviços de acesso e isolamento.  

“ Nossos recursos e nosso forte histórico 
de cooperação entre as organizações 
KAEFER quer dizer, que os clientes 
podem confiar na gente. Também quer 
dizer, que muitas vezes podemos ofere-
cer significativa economia de custos em 
comparação com nossos concorrentes.”

 JOHAN BUYS  Gerente de Unidade de Negócios

Determinados a oferecer para Borealis o ‘pacote completo’, 
a equipe também fornece serviços não diretamente especi-
ficados no contrato, como rastreamento de vapor e PPF. 

 
KAEFER Thailand – novo con-
trato na Usina Elétrica Mae 
Moh

Uma excelente colaboração das equipes KAEFER Estima-
tions and Sales (Estimativas e Vendas) na Tailândia e Malá-
sia levou a um importante novo contrato na usina de carvão 
Mae Moh. De propriedade e operada pela companhia elétrica 
estatal da Tailândia, a usina está sendo ampliada para aten-
der a crescente demanda por energia do país.

Este é o primeiro projeto de grande envergadura da KAEFER 
com a Shin Eversendai Engineering, empreiteira líder mun-
dial em projetos turnkey. A equipe na Tailândia irá instalar 
um total de 19.000 m2 de isolamento em dutos horizontais 
em quatro novas unidades da usina, todos eles construídos 
com o que há de mais avançado, eficiente e ecológico em 
tecnologia.  

Brasil – mestres na gestão de 
clientes
Foi com grande satisfação que a RIP no Brasil, uma parte do 
grupo de empresas KAEFER no mundo todo, fechou um con-
trato importante de dois anos com o novo cliente Arcelor Mit-
tal Tubarão (AMT) no final de 2015. O projeto envolve a mobi-
lização de uma média de 280 pessoas por mês no processo de 
reparo a quente de baterias de coque, algo que impôs desafios 
técnicos e logísticos significativos. Como sempre acontece 
com os projetos para novos clientes, este também exigiu a 
adaptação da equipe RIP às novas programações, padrões de 
qualidade e segurança. A RIP atendeu e superou as expectati-
vas do cliente pela rapidez e criatividade. 

Reconhecendo antecipadamente que havia margem para me-
lhorias, a equipe implantou um programa Lean, começando 
por um workshop sobre Quick Wins, ou conquistas rápidas, e 
seguindo com vários projetos de melhoria dos processos, 
que envolviam pessoas de todos os departamentos e níveis 
da empresa. Os resultados foram notáveis, pois a produtivi-
dade aumentou significativamente, as horas extras foram 
reduzidas e o planejamento tornou-se mais objetivo.

“ O Lean oferece uma nova maneira de 
conduzir projetos e a definição de 
prioridades otimizou o gerenciamento e 
o planejamento.” 
DICK ROGER Gerente de Operações

A equipe não se mostrou menos proativa quando chegou a 
vez de cumprir os rigorosos padrões de segurança da AMT. 
Aproveitando o fato que o Brasil estava sediando os Jogos 
Olímpicos, a equipe criou seu próprio programa ‘Olímpico’, 
com o intuito de motivar os funcionários a mostrar desempe-
nhos dignos de uma medalha em documentação, sugestões e 
ações de segurança.

O programa em curso tem sido um grande sucesso, merecen-
do os elogios da própria AMT em seu Dia de Segurança e Saú-
de anual. Junto com o compromisso de gestão Lean da RIP, 
isso otimizou o relacionamento entre cliente e contratado. 
Conversas sobre novos contratos para os próximos seis a oito 
anos já estão em andamento. 

A EQUIPE CAMPEÃ
Jogos Olímpicos da Segurança na RIP

Novo cliente estratégico con-
quistado na Espanha 
2017 foi um excelente ano para a KAEFER Servicios Indus-
triales na Espanha com a entrada de dois novos contratos 
extremamente satisfatórios na carteira.  

No início do ano, quando CEPSA solicitou propostas para a 
escolha de um novo parceiro de manutenção de acessos para 
duas refinarias de petróleo, três outras empresas oferece-
ram executar o serviço por um preço mais baixo do que a 
KAEFER. Fomos bem-sucedidos em conseguir o contrato 
principalmente pela apresentação da equipe, que incluía de-
talhes de recentes projetos Lean executados para vários 
clientes. A satisfação foi ainda maior porque CEPSA é um 
novo cliente para KAEFER na Espanha, e por muito tempo foi 
considerado um alvo importante pela equipe.

Em seguida, no fim de 2017, veio a notícia que KAEFER Ser-
vicios Industriales recebeu um novo contrato de três anos 
do cliente de longa data Dow Tarragona para fornecer manu-
tenção multidisciplinar (incluindo acessos, isolamento, pin-
tura industrial, proteção passiva contra fogo e alpinismo).

As metas combinadas nos dois contratos de três anos são 
ambiciosas, mas a equipe está altamente motivada, deter-
minada a superar as expectativas do cliente e aproveitar o 
máximo possível estas oportunidades arduamente conquis-
tadas. 

KAEFER chega às Ilhas Balea-
res

Há dois anos atrás, a KAEFER na Espanha não estava pre-
sente na ilha de Mallorca e nem nas Ilhas Baleares. Graças 
ao esforço e à excelente reputação da KAEFER, a empresa 
agora foi incumbida de 80% dos trabalhos de isolamento, 
proteção de superfícies e acessos (manutenção e paralisa-
ções) nas ilhas.

Este extraordinário crescimento começou por um único 
projeto em Mallorca, que foi a construção de andaimes em 
uma paralisação na usina elétrica Endesa. Pouco tempo de-
pois disso, a KAEFER foi contratada para fazer a manuten-
ção na mesma usina e o resto é história!

Ou seria, porque a equipe ainda não está pronta para dor-
mir sobre os louros e já identificou oportunidades de mais 
crescimento nos estaleiros das ilhas. 

DOW TARRAGONA
A maior torre de andaimes já construída
em toda a história da KAEFER na Espanha

14 15
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De olho no futuro – KAEFER em 2050

Como será um site da KAEFER em 2050? Como irão evoluir os 
empregos na empresa durante as próximas três décadas? 
Quando K-WERT pediu a quatro jovens gerentes para fornece-
rem respostas a essas perguntas, eles simplesmente respon-
deram com mais perguntas!

Será que em breve nosso mundo será mo-
vido por novos tipos de energia?

Será que, daqui a 33 anos, os isoladores 
KAEFER irão viajar para planetas distantes 
como membros de equipes de terraforma-
ção multidisciplinares?

Será que novas máquinas irão nos impul-
sionar pelo mundo num piscar de olhos? 

As implicações para os principais serviços da KAEFER são poten-
cialmente enormes, não importa se estamos falando de isolamen-
to, acessos, proteção passiva contra fogo, proteção de superfí-
cies ou acabamento de interiores. Baseados em quatro países 
diferentes, Simona, Trent, Perrine e René se conhecem bem pela 
participação no Programa de Liderança Júnior da KAEFER. Todos 
têm consciência que conduzir a KAEFER através de algum, ou to-
dos esses cenários possíveis, pode vir a fazer parte de suas futu-
ras responsabilidades na empresa. 

René: Ainda somos jovens, mas é só lembrar de nossa própria in-
fância para perceber que é impossível prever o futuro. Haverá mu-
danças que hoje não podemos nem imaginar, o que significa que, 
às vezes, será preciso se adaptar, ao invés de se antecipar. É uma 
questão de ter a atitude certa – cabeça levantada, olhos abertos 
e sempre em movimento.

Trent: Embora seja impossível estar preparado para qualquer 
eventualidade, isso não significa, que não podemos ter um papel 
ativo na construção do futuro. De cabeça, posso citar uma dezena 
de novas tecnologias que terão impacto no modo como KAEFER 
opera. 

As sugestões apresentadas pelos nossos quatro participantes 
vieram de estalo e foram muitas. Analisadas em conjunto, elas 
podem ser divididas em quatro categorias principais: 

Investindo em pessoas da 
KAEFER – para um futuro 
sustentável e sólido 
As pessoas são o nosso maior patrimônio. Encontrar e fidelizar os melhores 
profissionais e ajudá-los a mostrar todo o seu potencial é fundamental para 
assegurar um futuro sólido e sustentável para a empresa. 

SIMONA POVILAVIČIŪTĖ  
Gerente de Compras,
Lituânia

TRENT NORTHOVER 
Gerente Geral,
Leste da Austrália 

PERRINE LECOSTEY 
Gerente de Projetos na Usina Nuclear 
de Flamanville, França

RENÉ WENZEL 
Líder Lean & Gerente de Projeto
KAEFER Construction, Alemanha
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Training Within Industry
é lançado no Oriente Médio
Em março de 2017, a KAEFER na Arábia Saudita sediou com suces-
so a primeira sessão de Training Within Industry (TWI), ou Treina-
mento Dentro da Indústria, da empresa no Oriente Médio. Conduzi-
da pelo chefe de Corporate Operations Excellence Dr. Alexander 
Faber, e realizada nas instalações da KAEFER em Jubail, 21 membros 
da equipe de operações participaram do workshop de dois dias. 

Estreitamente vinculado ao Lean, o TWI fornece treinamento de 
imersão total para um grande número de pessoas em pouco tempo. 
O método de treinamento de quatro passos foi desenvolvido origi-
nalmente pelo exército americano na década de 1940 e depois 
aperfeiçoado pela Toyota no Japão.

Passo 1

 Desdobre a tarefa em passos claramente 
definidos 

Passo 2

Demonstre enquanto explica os pontos chave

Passo 3

Demonstre enquanto explica os pontos-
-chave e as razões dos pontos-chave

Passo 4 

Trainees executam a tarefa sob rigorosa 
supervisão

São várias as vantagens em potencial para KAEFER. Como empre-
sa, muitas vezes somos obrigados a formar grandes equipes a 
curto prazo para trabalhar em projetos complexos. Inevitavel-
mente, alguns membros da equipe podem não ter trabalhado jun-
tos antes e podem estar acostumados a outras rotinas de traba-
lho e processos. Há ocasiões em que não há uma língua em 
comum. O TWI pode ajudar a superar todos esses potenciais obs-
táculos, assegurando a entrega de nossos serviços em tempo, 
sem incidentes e da forma mais econômica possível.

Após o sucesso inicial do workshop de dois dias em março, quatro 
projetos-piloto foram lançados na região para explorar mais deta-
lhadamente tudo que o TWI tem a oferecer. 

Permanecendo no Reino da Arábia 
Saudita...
O Governo Saudita recentemente anunciou sua visão para 2030 
de crescimento econômico independente nas indústrias de petró-
leo e gás. Este programa, conhecido no país como ‘Saudização’, 
faz parte de um movimento mais amplo com o intuito de ajudar 
um número maior de sauditas a se qualificarem para empregos de 
operário e a KAEFER está cumprindo o seu papel com a criação de 
uma unidade de Andaimes & Acessos específica.

Até agora, 40 sauditas, que já eram quase todos funcionários da 
KAEFER, completaram o curso Basic Scaffolding – Level 1 na em-
presa e atualmente estão trabalhando no site Aramco. 

KAEFER Reino Unido na comunida-
de local
Determinada a atuar de forma sustentável, a KAEFER no Reino Uni-
do empenha-se em firmar e manter parcerias com as comunidades 
em que trabalhamos. 

Nos últimos dois anos, estabelecemos estreitos laços de trabalho 
com a Universidade Nottingham Trent, com o objetivo de fornecer 
aos estudantes experiências de trabalho valiosas e a oportunidade 
de fazer a diferença em nosso negócio. A primeira iniciativa conjun-
ta foi realizada no final de 2015, quando quatro estudantes passa-
ram uma semana nos escritórios de South Normanton como parte 
da iniciativa #Grads4Nottm.

A cooperação bem-sucedida continuou um ano depois, quando foi 
solicitado aos estudantes a elaboração de um processo para a im-
plementação de uma Pesquisa com Clientes da KAEFER Reino Uni-
do como parte do Projeto de Consultoria do Mestrado (MSc) da 
Nottingham Business School.

Enquanto estava sendo dado seguimento a isso, também apoiamos 
o “£10 Challenge“ dos graduandos da Universidade Nottingham 
Trent. Partindo de apenas £10, os estudantes deveriam arrecadar o 
máximo de dinheiro possível por conta de diversos desafios de em-
preendedorismo. A equipe KAEFER arrecadou um total de £ 394 
para o Centro de Pesquisas de Câncer John van Geest.

“Tivemos muito sucesso trabalhando com Nottingham Trent du-
rante os últimos anos,” explica o Diretor de Desenvolvimento de 
Negócios Trevor Woodward. 

“  A KAEFER ganha impulso trabalhando 
com mentes jovens e brilhantes e, para 
os estudantes, é uma valiosa experiência 
de trabalho.”
TREVOR WOODWARD  Diretor de Desenvolvimento de Negócios

Rhys Buxton, que trabalhou na segunda iniciativa #Grads4Nottm 
em junho de 2016, recentemente começou a trabalhar em período 
integral na KAEFER; um exemplo perfeito de como a parceria com 
Nottingham Trent traz benefícios para todos os envolvidos. 

1
 
Big data e digitalização

Trent: O Google consegue prever o que quero, antes de eu mesmo 
saber. Envolvendo-se com big data, a KAEFER pode tornar-se igual-
mente proativa em antecipar as necessidades de nossos clientes. 
Hoje tudo é feito com pressa, o que implica em pressão adicional 
sobre a KAEFER. Com uma análise específica e regimes de manuten-
ção preditiva, clientes e prestadores de serviços podem conciliar um 
serviço adequado à finalidade que é econômico, seguro e inovador.

Perrine: Na indústria nuclear, somos obrigados a usar um ‘sistema 
de rastreabilidade’. Na prática, isso significa que todos, gerência, 
chefes de equipe e trabalhadores, gastam tempo elaborando do-
cumentos, fazendo a coleta de dados e preenchendo formulários. 
Com a digitalização, iríamos economizar centenas de horas-ho-
mem, que seriam melhor gastas buscando ganhos de produtivida-
de e entregando um serviço mais eficiente a nossos clientes.

Simona: As expectativas de nossos clientes estão crescendo, o que não 
é nada mais do que justo, em vista das ferramentas que hoje temos 
disponíveis. Além de reduzir o tempo que gastamos com tarefas repeti-
tivas, a digitalização irá nos fornecer um fluxo constante de informações 
de como podemos melhorar nossos serviços. A chave é poder contar 
com as ferramentas certas de gestão de mudanças para ter certeza, de 
que essas melhorias são implementadas da maneira apropriada.

2

Robótica e operações remotas, incluindo 
drones

Trent: Não importa se na instalação de isolamento, proteção contra 
fogo ou andaimes, nossa indústria tem sido relativamente resistente à 
mecanização até agora, mas não podemos achar que continue assim. 

Perrine: Robótica é um assunto que preocupa as pessoas, mas 
espero que a nova tecnologia seja usada para reduzir acidentes e 
fazer com que o trabalho se torne fisicamente menos estressante 
para nossos funcionários, pelo uso de exoesqueletos robóticos, 
por exemplo. No futuro, as máquinas podem ser usadas para tare-
fas repetitivas, como a seleção e armazenagem de material para a 
montagem de andaimes, permitindo que as pessoas se ocupem 
mais com atividades que agregam valor. E as máquinas, ainda as-
sim, precisarão ser supervisionadas e operadas. 

René: Haverá mais observação remota e abrangente de instalações 
fabris, com câmeras e drones alimentando imagens em tempo real 
para operadores e fornecedores. Em breve, projetos serão executa-
dos muito mais depressa, como resultado de um melhor planejamen-
to e por causa das horas a mais que máquinas podem trabalhar. 

3

Materiais e logística

René: Em termos de durabilidade, os materiais estão melhorando o 
tempo todo, assim como nossa capacidade de monitorar degradação. 
Ferramentas digitais para administração do estoque, imagens 3D e 
máquinas de corte a laser irão otimizar a precisão e o tempo necessá-
rio para produzirmos materiais de isolamento pré-fabricados. E mal 
começamos a pensar sobre as implicações da impressão em 3D!

4
 
Gestão de mudança – a chave para con-
trolar nosso destino 

Simona: É um mundo de possibilidades. Depende de nós desenvol-
ver os processos adequados para implementar estas novas tecnolo-
gias. Precisamos começar a pensar mais abertamente em como fa-
zer, ao invés do que fazer. Como poderíamos padronizar processos 
de aprendizagem por toda a KAEFER? Como poderíamos melhorar a 
troca de conhecimento e aprofundar o senso de uma cultura comum 
na empresa?

Perrine: Estou empolgada com o que está por vir. Nós todos esta-
mos, o que nos faz sortudos. Porém, se estamos empolgados ou 
apreensivos, na realidade não é o que importa. Mudanças vão acon-
tecer de um jeito ou de outro. Para sobreviver, todos nós seremos 
obrigados a desenvolver novas habilidades e assumir diferentes pa-
péis simultaneamente e tentar dominar novas tecnologias. O desa-
fio consiste em continuar flexível e aprender rápido.

Simona: Sim, pode-se argumentar que a mecanização vai custar 
empregos. E sim, é possível que drones e plataformas flutuantes fa-
çam a demanda por serviços de acesso e alpinismo cair. Uma nova 
geração de pinturas de proteção contra fogo pode exigir zero manu-
tenção. Talvez seja descoberta uma nova fonte de energia abundan-
te e limpa – esperamos que sim, mas até que isso aconteça, vamos 
fazer a nossa parte para deixar a produção de energia a mais efi-
ciente e econômica possível. Quando você efetivamente olha as 
atuais tendências da produção de energia, as perspectivas para a 
KAEFER são boas.

René: Numa época em que o consumo de energia está crescendo 
exponencialmente no mundo, nossos serviços principais têm todos a 
ver com a eficiência energética.

Trent: Os projetos estão lá, e vamos conseguir cada vez mais se 
continuarmos focando em melhoria contínua pelo uso de novas tec-
nologias e ficando mais antenados com relação às necessidades de 
nossos clientes. A KAEFER é uma empresa incrível, uma marca ver-
dadeiramente global, mas podemos melhorar ainda mais, aumen-
tando nossa presença em sites já existentes. Atualmente, na Austrá-
lia, administramos aproximadamente 30% das necessidades do 
cliente no site. Lá por 2050, precisamos nos ter tornado indispensá-
veis, o que significa aumentar aqueles 30% para bem acima de 50%. 
Assim, seremos uma empresa genuinamente de ‘serviço completo’, 
que oferece serviços de engenharia, planejamento de projetos e ge-
renciamento. Desta forma, também nos protegemos contra flutua-
ções na demanda. 

Simona: As novas tecnologias de comunicação e troca de conheci-
mento ajudarão a nos tornar uma empresa de estrutura mais dinâ-
mica, permitindo gerenciar os funcionários menos de perto, mostrar 
confiança e encorajar o envolvimento pessoal em lugar de proces-
sos. Treinamento é uma parte essencial disso. As pessoas estarão 
preocupadas com o aumento da mecanização. Elas precisam ver, que 
estamos nos preparando ativamente para o futuro e garantindo que 
os funcionários da KAEFER sempre tenham a combinação certa de 
capacidades.

Perrine: Não importa se estamos falando de clientes ou funcioná-
rios, todos na KAEFER querem uma empresa em que podem confiar, 
especialmente face a um futuro incerto. Não é pouca coisa. Em prin-
cípio, trata-se de gestão de mudança. Fazendo isso do modo certo, 
todo o resto vai acabar se resolvendo, até 2050 e depois disso. 

SESSÃO TWI NA ARÁBIA SAUDITA
Treinamento em sala de aula nas instalações da KAEFER Jubail

EQUIPE #GRADS4NOTTM Rhys Buxton, Trevor Woodward, Rezarta Dauti e Emmie 
Studencki (da direita para a esquerda)
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Estágios no site Sellafield da 
KAEFER Reino Unido
Em Sellafield, um dos objetivos estratégicos principais inclui o 
firme compromisso de identificar e desenvolver indivíduos da 
região. Decidida a apoiar esse compromisso, a KAEFER oferece 
vários estágios à comunidade local, incluindo seis jovens trai-
nees em acessos, que começaram a trabalhar no site em janei-
ro de 2017. Todos estão indo muito bem e esperamos que esse 
seja o início de longas carreiras na empresa. 

Elizabeth Atkinson, nossa Gerente de Impacto Social para pro-
jetos Magnox, explica as vantagens do compromisso da KAE-
FER com os programas de estágio: 

“Este tipo de investimento em pessoas nos ajuda a alcançar nos-
sos objetivos de negócios e, ao mesmo tempo, melhora as compe-
tências da força de trabalho local. Nosso processo de recrutamen-
to é justo e transparente e sempre damos um feedback aos 
candidatos que não foram selecionados para dar assistência na 
futura busca por um emprego.” 
 
ELIZABETH ATKINSON
Gerente de Impacto Social para Magnox

Inaugurada em 2017 – a KAEFER 
WANNER Insulation Academy

A atividade principal da KAEFER WANNER é isolamento. Para con-
quistar e manter a confiança de nossos clientes, precisamos acom-
panhar o ritmo dos últimos avanços. Em meados de 2016, Pascal 
Fondimare e Eric Bacot (respectivamente, Diretor de Desenvolvi-
mento de Negócios e Inovação e Diretor Lean) deram o pontapé 
inicial a um programa de treinamento técnico, concebido para con-
solidar nossa posição de incontestável líder de mercado em isola-
mento industrial na França. 

O curso levou alguns meses para ser elaborado por uma equipe con-
junta de RH / Operações, com agradecimentos especiais ao treina-
dor Jean-Noël Medelices, ao Diretor Técnico Matthieu Blanquet e ao 
Coordenador de Métodos Yann Quesnel. Então, em março de 2017, 
a primeira turma de 17 voluntários altamente motivados de todas as 
áreas operacionais da empresa desembarcou em nosso centro de 
treinamento recém-reformado em Petit-Couronne para iniciar o cur-
so de um ano, que será aperfeiçoado e ajustado continuamente  

conforme recebemos feedback de cada grupo.

Nossa meta na KAEFER WANNER é sermos os melhores. Como pri-
meiro passo, queremos medir nosso progresso nas competições de 
isolamento nacionais da França e internacionais no início de 2018. 

WE Are KAEFER, YOU Are KAEFER 
– o caminho para o sucesso do Ca-
nadá 
No Canadá, os resultados da segunda Pesquisa com Funcionários 
da KAEFER de todo o grupo revelaram margem para melhorias, 
quando se trata do envolvimento dos funcionários e da confiança 
na empresa e em sua liderança. Isso fez a gerência colocar o pé na 
estrada no outono de 2015 para apresentar estes resultados pes-
soalmente aos funcionários de todos os nossos escritórios e sites 
de projeto. Estes encontros acabaram sendo verdadeiras sessões 
de compartilhamento de visões, ajudando todos a entender melhor 
os objetivos estratégicas da KAEFER e a parte de cada um ou uma 
para se tornarem realidade.

Como resultado concreto destes encontros, nossas equipes chega-
ram à seguinte definição para envolvimento dos funcionários:

   Somos membros automotivados, interessados, parte de uma 
equipe e temos uma função na empresa.   

   Nas interações do dia a dia uns com os outros, somos embaixa-
dores e queremos demonstrar dignidade, integridade, imparcia-
lidade, cooperação, tolerância, transparência, respeito e apreço 
mútuo.  

Outro resultado foi o desenvolvimento e a implementação de wor-
kshops de envolvimento dos funcionários sob a nossa bandeira 
Rumo ao Sucesso – uma visualização clara da fórmula: Envolvimen-
to dos Funcionários + Espírito de Equipe = Interconectividade / Sus-
tentabilidade.

Concebido para aumentar a confiança entre gerência e funcionários 
e abrir novas vias de comunicação, os workshops dão ênfase a exer-
cícios para formar espírito de equipe, como uma caça ao tesouro e 
estudos sistemáticos de como estão interrelacionadas todas as 
funções desempenhadas por funcionários da KAEFER em todos os 
níveis no Canadá.

O feedback dos funcionários tem sido excelente, com pessoas 
de todos os níveis da empresa pedindo para dar continuidade 
ao programa. 

Tailândia – desenvolvendo 
talento na KAEFER
Desde que se juntou à KAEFER em 1997 como ajudante do de-
partamento de contabilidade, Yaowares Santornsin (conheci-
da como Noi) transformou-se em uma líder realmente dinâmi-
ca, subindo ao cargo de Gerente de Manutenção (projetos). 
Noi chefia um dos departamentos mais fortes do país, respon-
sável por quase 50% do volume de negócios.

“  Noi tem um talento todo especial para 
entender as necessidades de nossos 
clientes e garantir que elas sejam atendi-
das. Sua liderança é um dos motivos 
pelos quais clientes como PPTGC, PPCL 
e TPC repetem pedidos e renovam os 
contratos de manutenção.” 

 KRITTANAN AUAMKUL  Diretor de Operações KAEFER Thailand

Sendo a única Gerente de Manutenção/Projeto na região MESEA, 
e uma das relativamente poucas na KAEFER em geral, Noi teve 
que superar obstáculos maiores do que muitos de seus colegas. 
Como ela mesma reconhece: “Qualquer posição de liderança é um 
desafio, tanto em termos de administração de pessoal como em 
expertise técnica, mas estaria mentindo se dissesse que ser uma 
mulher em uma indústria dominada por homens não aumentou o 
desafio. Minha filosofia é ser paciente, trabalhar duro e mostrar 
uma atitude positiva, primeiro para mim mesma e depois para mi-
nha equipe. E, é claro, tenho sorte de ter grandes colegas.”

A ambição e competência de Noi em querer assumir responsabili-
dades cada vez maiores, é algo que a KAEFER valoriza. Temos 
orgulho do que ela conseguiu e estamos mais dispostos do que 
nunca em ajudar todos os nossos funcionários a atingir seu poten-
cial e seus objetivos na carreira. 

YAOWARES “NOI” SANTORNSIN  
Gerente de Manutenção da KAEFER na Tailândia

O departamento Corporate Fi-
nance and Controlling está com 
novo visual e com um programa 
de estágio sob medida
 
A KAEFER opera em dezenas de jurisdições de 
uma ampla variedade de campos e setores da 
indústria. Como é vital que as finanças na KAE-
FER reflitam essa realidade multifacetada, foi 
criado o departamento Corporate Finance and 
Controlling (CFC) em 2017 que, pela primeira 
vez, reúne todos os assuntos relacionados às 
finanças centrais sob o mesmo teto.

A equipe de 15 pessoas atua como parceira de 
negócios para organizações KAEFER no mundo 
todo e responde diretamente ao Conselho de 
Administração. Esta abordagem interdiscipli-
nar e colaborativa proporciona à KAEFER uma 
maior vantagem competitiva no mercado e, 
para ter certeza que continue assim por muito 
tempo, a equipe elaborou seu próprio progra-
ma de estágio exclusivo.

Dividido em três disciplinas básicas com dura-
ção de seis meses cada – Controladoria, Tesou-
raria e Contabilidade – o programa também 
inclui períodos de treinamento fora da empresa 
com parceiros externos estabelecidos.  Con-
cluído o curso, o candidato aprovado poderá 
escolher entre três posições – controller de 
unidade de negócios, gerente de tesouraria ou 
contador júnior – dependendo dos pontos for-
tes e das preferências de cada um e também, 
das necessidades comerciais da KAEFER. 

APRENDIZES DA KAEFER EM SELLAFIELD
Ryan Dixon, Elliot Armstrong, Callum Toole, Jake Moore, Owen Charlton, Greg
Hewitt, Harvey Stainton, Richard Clarke (Gerente de Contratos de Acesso)
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Tecnicamente, a melhor!
Inovação na KAEFER

Desde que a KAEFER foi 
fundada, há 100 anos atrás, 
inovação está no centro de 
tudo que fazemos. Não 
importa, se somos pioneiros 
no uso de novos materiais 
de isolamento, abrimos o 
caminho para a digitalização 
ou conduzimos experimen-
tos únicos no centro técnico 
em Bremen, o que queremos 
é fornecer aos clientes o 
que há de melhor em exper-
tise e profissionalismo.

Depois de quase um ano na nova função, o Presidente da KAEFER 
Peter Edelmann identificou diversas áreas-chave que requerem 
uma atenção especial, entre as quais se destaca a inovação.

Motivo de orgulho na KAEFER há muito tempo, inovação também é 
um assunto complexo porque depende, como muitos pensam, da 
capacidade de aproveitar lampejos de criatividade imprevisíveis.

No entanto, quando Peter Edelmann convidou alguns dos mais altos 
executivos da KAEFER para uma sessão de brainstorming informal 
sobre o tema, todos chegaram ao consenso logo de início, que o 
mito do gênio solitário trabalhando em total isolamento não era 
nada mais do que isso. 

Mas antes de voltar a falar de mitos, é importante começar por de-
finir o que é ‘inovação’, e foi isso que os participantes fizeram.

P. Edelmann: Para ser verdadeiramente inovador, um produto ou 
processo deve ser inédito. Ele precisa identificar ou solucionar um 
problema e mostrar benefícios comerciais reais e mensuráveis com 
base na criação de um valor essencial para o cliente em combinação 
com uma diferenciação única. Se estes critérios não forem atendi-
dos, uma ideia, por melhor que seja, continua sendo apenas uma 
ideia. 

S. Manig: Posso citar um bom exemplo de como isso fica na 
prática. As aberturas de anteparas em navios de passageiros 
aumentaram em anos recentes, resultando em insuficientes 
sistemas de proteção contra fogo disponíveis no mercado e 
muita frustração para estaleiros e proprietários. Foi aí que en-
tramos em ação. Nossos engenheiros falaram com clientes e 
sociedades de classificação e fizemos experimentos com vários 
protótipos. Trabalhamos com um parceiro externo para fabri-
car os novos produtos de proteção contra fogo. O resultado é 
que temos orgulho de ser revendedores exclusivos de portas, 
portas retráteis e barreiras contra fogo únicas no mundo, sen-
do que todas elas atendem uma demanda comercial urgente. 

Um passo à frente – brainstorming em 
‘cultura de inovação’ na KAEFER

A. Pöppinghaus: Um grande trabalho, que também sustenta a no-
ção em que nós dos departamentos CCC acreditamos firmemente, 
ou seja, que as melhores inovações quase sempre vêm do profundo 
entendimento de nossos clientes. As pessoas entram numa rotina e 
uma certa maneira de fazer algo logo se torna a única maneira de 
fazê-lo. Quanto mais observamos nossos clientes, mais surgem 
ideias e identificamos problemas e pontos controversos. Em segui-
da, começa o trabalho árduo, que consiste em identificar e testar 
potenciais soluções, muitas vezes em parceria com um consultor 
externo ou instituto. 

S. Manig: Os ingredientes são sempre os mesmos: entender as ne-
cessidades de nossos clientes e trabalhar com parceiros externos. 
Acima de tudo, é a busca incessante por oportunidades de inovar, 
mais do que esperar que elas caiam no nosso colo. Depois do suces-
so de nossos produtos de proteção contra fogo, ficamos pensando 
se havia outras oportunidades que estávamos perdendo. Trouxe-
mos consultores para nos ajudar a entender a real posição de inova-
ção da divisão Construction e Marine da KAEFER. Por um lado, não 
há falta de boas ideias. Esta é a parte fácil. E temos uma ótima força 
de trabalho; curiosa, empenhada e com uma profunda confiança em 
sua própria criatividade e capacidade de inovar. O que precisamos 
agora, é abrir um caminho direto e aberto para colocar essas ideias 
em prática. Já começamos a aplicar o ‘design thinking’, que espera-
mos que comece a deslanchar de forma mais abrangente na divisão 
nos próximos meses. Primeiro, é preciso criar mais e melhores 
oportunidades para as pessoas trocarem ideias. Depois, precisa-
mos construir uma estrutura de inovação, usando métodos e ferra-
mentas capazes de converter criatividade em inovação regular-
mente. Empoderar nossos funcionários é a chave para promover 
uma verdadeira cultura de inovação na KAEFER.

A. Faber: As pessoas subestimam o quanto é realmente difícil co-
locar uma ideia em prática. Recentemente, observei um projeto 
onde muitas pequenas melhorias, propostas por muitas pessoas, 
rapidamente levaram a um ganho de 50% em produtividade. Cada 
contribuição individual foi crucial para o resultado final.  

OS PARTICIPANTES (DA ESQUERDA PARA A DIREITA)
Dr. Alexander Faber, Chefe de Corporate Operations Excellence; Tobias Zaers, Diretor Regional Europa Oriental e Central; Peter Edelmann, Presidente; Thomas-Peter Wilk, 
Chefe de Innovation & Technical Excellence; Andreas Pöppinghaus, Chefe dos Centros Corporativos de Competências; Sabine Manig, Diretora Executiva da KAEFER 
Construction / Regional
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A capacidade de processamento continua aumentando exponen-
cialmente. A cada dia, novas soluções de software são desenvol-
vidas nas empresas ou aparecem no mercado. O que é considera-
do avançado hoje, pode se tornar obsoleto daqui a um ano. Esta 
evolução cria imensas oportunidades de melhoria na KAEFER e, 
simultaneamente, faz crescer as expectativas de nossos clientes. 

A KAEFER em geral, e a KAEFER Energy na Noruega em especial, 
operam numa indústria muitas vezes considerada ‘tradicional’ e 
‘antiquada’. Apesar de existir alguma verdade na afirmação que 
isolamento não pode ser instalado e nem andaimes montados por 
uma máquina, não há razão para ser complacente ou ignorar as 
possibilidades oferecidas pela conectividade aprimorada, os re-
portes ao vivo e os levantamentos de estoque inteligentes (para 
citar apenas algumas). Aproveitar ativamente as oportunidades é 
crucial se quisermos cumprir nosso objetivo de ser reconhecidos, 
mais eficientes e diferentes (RED).

Por isso, a KAEFER Energy, com o apoio do Grupo KAEFER, atual-
mente está investindo muito tempo e energia no desenvolvimen-
to de um Sistema de Gerenciamento de Projetos Digital (DPMS, 
na sigla em inglês). A Fase 1 do desenvolvimento desta solução 
interna via web envolveu a rigorosa análise de requisitos no site. 
Os usuários fizeram testes com várias soluções, enquanto o soft-
ware era permanentemente ajustado para assegurar que poderia 
ser adaptado às diversas exigências de cada projeto específico. 

Atualmente, a KAEFER Energy está realizando os primeiros proje-
tos-piloto e verificando, em especial, como o DPMS melhora a 
avaliação de caixas contra fogo, ordens de serviço e inspeções de 
controle de qualidade. Para citar o último deles como exemplo, o 
novo software associa o controle de qualidade à atividade rele-
vante. Os operadores podem dar entrada a dados diretamente no 
tablet, onde são sincronizados com a documentação referente 
àquela ordem de serviço. O objetivo é facilitar a jornada de traba-
lho dos funcionários e gerenciar projetos com mais eficiência, 
usando Excel e papel o mínimo possível. 

O DPMS também terá impacto positivo em processos administra-
tivos, automatizando e simplificando ações antes feitas manual-
mente. 

KIPS na Austrália – monito-
rando a qualidade de tubos 
sem remover o isolamento

Corrosão sob isolamento (CUI) é uma ameaça real à confiabilidade 
de muitas das plantas industriais de hoje. Pesquisando esta ques-
tão, a equipe da KAEFER Austrália forneceu uma solução inovado-
ra com potencial para agregar valor real para clientes que correm 
o risco de CUI. 

Frequentemente, falhas CUI são o resultado de corrosão localiza-
da. Estas falhas podem ser catastróficas e, na melhor das hipóte-
ses, podem ter efeito econômico adverso, já que existe uma gran-
de probabilidade de vir a ser necessária a paralisação de áreas da 
planta. CUI é difícil de identificar por causa da capa de isolamento 
que encobre a corrosão até que seja tarde demais. Muitas vezes, 
devido à alimentação por gravidade ou seções sobrepostas reves-
tidas, a corrosão do revestimento externo visível durante uma 
vistoria das instalações não revela a verdadeira dimensão de CUI. 

Preciso e portátil, muito fácil de usar e rápido (em alguns casos 
até 200 m por dia em comparação aos cerca de 15 m por dia de 
métodos convencionais, como testes de ultrassom ou radiográfi-
cos), o sistema de Escaneamento de Tubos com Isolamento da 
KAEFER (KIPS) pode ser usado em tubos de 20 mm a 500 mm de 
espessura (com uma espessura de isolamento entre 10 mm e 150 
mm) e em materiais de isolamento, incluindo fibra de vidro, lã mi-
neral, injeção de espuma em células abertas e fechadas, poliureta-
no (PUR), poliisocianureto (PIR) e materiais de proteção contra 
fogo, tais como amianto, Chartek® e Fendolite®.

Graças ao KIPS, os clientes na Austrália agora têm meios de ava-
liar toda a seção de tubulação de “tubos suspeitos” sem que seja 
necessário montar andaimes e remover o isolamento, procedi-
mentos dispendiosos e demorados. Esta é uma solução econômi-
ca, segura e eficiente, além de um ótimo complemento para o 
isolamento, o principal serviço da KAEFER.

Capaz de localizar e identificar problemas em tempo real, KIPS 
pode ser usado também em combinação com o Teste Radiográfi-
co Computadorizado (CRT) para determinar a espessura de pare-
des de tubo, fornecendo assim uma abrangente avaliação das 
condições de ativos (solução completa para a identificação de 
CUI). Na KAEFER, nosso objetivo é ajudar os clientes a maximizar 
economias em potencial e é por isso que nossos relatórios deta-
lhados também oferecem opções de análise, remediação e reparo 
com nossos serviços principais disponíveis. 

Noruega – ficando digitali-
zados na KAEFER Energy 

USO DO DPMS 
Avaliação de caixa contra fogo

KIPS EM AÇÃO
Monitorando a qualidade de tubos

Muitas pessoas se sentem desconfortáveis com mudanças e, mui-
tas vezes, não medem esforços para evitá-las. O Lean está ajudan-
do a mostrar às pessoas que isso não precisa ser assustador, e va-
lorizando mais aquele tipo de mudança pequena, que qualquer um 
na KAEFER consegue fazer, uma outra boa maneira de encorajar 
uma mudança cultural. Ao mesmo tempo, o fator decisivo no proje-
to que estou me lembrando, foi o fato de ter sido liderado por al-
guém com a dose certa de criatividade, diplomacia e teimosia. Pes-
soas assim são raras, mas temos sorte de ter muitos deles na 
KAEFER. Mas temos que melhorar no suporte dado a eles. 

A. Pöppinghaus: Exatamente. Por mais que precisamos criar no-
vas estruturas, também precisamos identificar e neutralizar os obs-
táculos no caminho das pessoas. Inovação é sempre uma viagem ao 
desconhecido. É impossível dizer no início, se uma ideia vai ser bem-
-sucedida ou falhar. Não se esqueça que as pessoas também preci-
sam executar suas tarefas diárias e assumir um risco adicional. Pre-
cisamos ver como vamos incentivar e recompensar inovação, 
assegurar que as pessoas tenham o apoio certo para maximizar 
suas chances de sucesso e garantir que ninguém esconda suas óti-
mas ideias por medo de levar a culpa se as coisas derem errado.

T. Zaers: E essa é uma questão de boa liderança. Qualquer um 
pode ter uma ótima ideia; o essencial é garantir que todas essas 
ideias – não importa de onde venham – cheguem em alguém 
com a expertise necessária para julgar seu verdadeiro potencial. 
Como podemos nos tornar melhores nisso? As pessoas ficam 
presas às suas próprias rotinas diárias, e nós da alta direção 
precisamos garantir que tenham a chance de levar suas ideias 
adiante. Um processo de inovação precisa ser instituído em 
todo o grupo KAEFER; ele precisa se tornar parte da cultura da 
empresa. Começamos bem, com nossa plataforma intranet ONE 
destinada a melhorar o intercâmbio de informações, mas precisa 
haver um período de liderança sustentada em inovação, se qui-
sermos ver boas ideias surgindo em todos os níveis da empresa.

Quanto mais pessoas se sentirem confiantes para olhar, ouvir, 
fazer perguntas, dar sugestões, tanto melhor. Precisamos dei-
xar nossos funcionários curiosos, acreditar neles, dar a eles a 
liberdade e confiança para pensarem por si mesmos.

P. Edelmann: A questão não é se queremos ou não encarar mu-
danças. É preciso – e um dos principais desafios de liderança que 
enfrentamos é ter a certeza – que cada um da KAEFER entenda 
isso. Ninguém deve ter a ilusão de que pode simplesmente conti-
nuar fazendo as coisas do jeito que sempre foram feitas, mas isso 
não significa que devemos jogar recursos ilimitados em toda su-
gestão. Uma parte essencial de qualquer processo de inovação 
deve ser um sistema de classificação de qualidade que identifica 
as melhores ideias o mais cedo possível.

“  Internamente, estamos fazendo progres-
so no que diz respeito a compartilhar 
informações, e isso vai melhorar e acele-
rar na medida em que nosso programa 
de digitalização ganhar ritmo.” 

A. Faber: Digitalização vai fazer mais do que apenas nos ajudar 
a ficar melhores em inovação. Ela vai mudar profundamente 
toda a nossa indústria. Empresas que ainda não estão conside-
rando a digitalização irão lutar para conseguir continuar ope-
rando daqui a apenas alguns anos, pois os clientes não vão 
mais querer trabalhar com elas. Na KAEFER, já progredimos 
bastante; e por termos começado na hora certa, agora surgiu 
uma janela de oportunidade para oferecer aos nossos clientes 
serviços integrados com exclusividade. 

S. Manig: Ainda podemos continuar aperfeiçoando nossa mi-
neração de outras fontes de informação. Já falamos em desen-
volver um melhor entendimento de nossos clientes, e concordo 
plenamente. Gostaria de nos ver contratando pesquisadores 
de mercado profissionais para nos ajudar a pensar em sentido 
mais amplo, não apenas em termos de nossos próprios servi-
ços e projetos, mas também para frente e para trás por todo o 
ciclo de vida de um projeto pela perspectiva do cliente.  

T. Zaers: Os clientes querem inovação como meio de aumentar a 
eficiência e reduzir os custos. Eles podem nos dar apoio para ma-
terializar esses benefícios a seu favor, assumindo um papel mais 
ativo para que possamos entender suas necessidades e o que os 
faz prosperar. Trata-se de iniciar um diálogo mais aberto e garan-
tir que eles saibam que podemos lhes dar apoio de muitas manei-
ras diferentes. 

P. Edelmann: Estamos partindo de uma posição relativamente 
forte. Os produtos de proteção contra fogo desenvolvidos pela 
KAEFER Schiffsbau, a divisão de construção naval, são apenas um 
exemplo de inovação na KAEFER; vários outros foram apresenta-
dos em nosso novo ‘Mercado da Inovação’ durante o International 
Management Meeting deste ano.
 
Embora a KAEFER tem o privilégio de possuir um grande número 
de indivíduos inovadores em seus quadros, todos nós concorda-
mos que ainda há muito que fazer antes de podermos falar em 
‘cultura inovadora’ na empresa. Gostaria de nos ver atuando com 
relação a todas as sugestões que ouvimos hoje. Dando o exemplo. 
Aperfeiçoar nossas plataformas, de forma a não apenas facilitar o 
intercâmbio de ideias, mas também ajudar ativamente na identifi-
cação das melhores delas para apoio adicional. Continuar aprimo-
rando nossa abordagem de recrutar e treinar para assegurar que 
temos os melhores funcionários com as competências certas e 
um desejo real de melhorar.  
 

“  Nosso objetivo final não é exigir inova-
ção, mas o de criar um ambiente propício 
para encorajá-la como um jardim onde 
ideias brotam naturalmente, ao invés de 
uma estufa, onde cada uma requer 
cuidados e atenção contínuos!”

 
Incentivar esta cultura de inovação é uma tarefa que o novo chefe 
do recém-criado departamento Corporate Innovation Excellence 
(CIE) da KAEFER mal pode esperar para dar início. Trabalhando 
estreitamente com a equipe de Product Excellence, Thomas-Pe-
ter Wilk considera o departamento CIE a locomotiva da inovação 
na KAEFER, fomentando as ideias de colaboradores da KAEFER 
em todas as regiões e unidades de negócios:
 
T.-P. Wilk: Sermos inovadores significa dominar a arte do possível. 
É claro que isso leva tempo, sistemas adequados, diretrizes e pla-
taformas, mas uma verdadeira cultura de inovação começa pelo 
apoio às atitudes positivas e confiantes dos funcionários.
 
No CIE, nossa meta é fazer todo o possível para assegurar que boas 
ideias sejam identificadas, apoiadas através de seu desenvolvimen-
to e implementadas de modo a viabilizar seu sucesso no mercado.

Como faremos isso? Oferecendo os cursos de treinamento adequa-
dos, implantando os sistemas, programas de mineração de dados e 
tecnologias certos. Acima de tudo, nosso papel é manter um diálo-
go ativo com regiões e unidades de negócios para garantir o acesso 
dos colaboradores da KAEFER em todo o mundo a recursos e à ex-
pertise que precisam para tornar suas ideias realidade. 
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Know-how técnico KAEFER – 
não importa a condição!
A equipe de Corporate Innovation & Technical Excellence (CIE) da 
KAEFER, baseada em Bremen, possui expertise de fama mundial na 
simulação das condições do mundo real para resolver os problemas 
de nossos clientes. Em 2017, ao tomar conhecimento de questões 
importantes relativas à aplicação e manutenção de sistemas de iso-
lamento térmico a frio (tubos LNG muito frios), a KAEFER CIE decidiu 
realizar um teste ambiental sob as condições mais críticas (ambiente 
tropical) no Laboratório KAEFER.

Um dos maiores problemas deste sistema é a integridade da barreira 
de vapor de água porque, quando um sistema não está selado, for-
ma-se gelo no sistema de isolamento dos tubos. As possíveis conse-
quências podem ser sérias; o isolamento deficiente em condições 
tropicais pode desencadear uma evaporação anormal do LNG, levan-
do a perdas significativas e interrupções da produção. 

O primeiro passo para resolver um problema é entendê-lo. Neste 
caso, havia literalmente dezenas de causas possíveis, inclusive a ins-
talação incorreta dos materiais. Ou ainda, que as condições simples-
mente eram extremas demais para um ou mais dos materiais usados. 
Mas, se era esse o caso, para qual deles? O próprio isolamento? Os 
adesivos, limpadores ou seladores? 

A KAEFER é uma das raras organizações no mundo com know-how e 
recursos tecnológicos para simular as condições de um meio ambien-
te do mundo real em laboratório. Seguindo exatamente os mesmos 
procedimentos e especificações de material usados na indústria, a 
equipe de Technical Excellence fez o isolamento de um tubo de dois 
metros de comprimento na câmara climática de Bremen. Durante um 
período de cinco semanas, a temperatura dentro da tubulação foi 
conservada a -164 ºC, enquanto a temperatura ambiente foi mantida 
a 35 ºC com 80% de umidade relativa. Isso era monitorado de minuto 
a minuto por 69 termopares e três sensores de fluxo de calor, colo-
cados fora do tubo, sobre o tubo, dentro do tubo, nas juntas e no 
próprio material de isolamento.

A simulação revelou a causa do problema: a velocidade com que o 
adesivo secava em condições tropicais, dificultava a finalização do 
processo de adesão e selagem. Como resultado, o isolamento não 
era a prova de água.

O enorme banco de conhecimento adquirido pela equipe de Tech-
nical Excellence durante cinco semanas de testes, significava que 
podiam recomendar como mitigar esta questão com o emprego de 
materiais alternativos. Este caso ilustra perfeitamente a vantagem 
competitiva mundial da KAEFER. Nossa expertise técnica in-house 
exclusiva, especialmente na área de falhas mecânicas, significa que 
nossos clientes podem confiar que estão usando os sistemas mais 
sofisticados desenvolvidos para otimizar a usabilidade.

Para mais informações sobre como a equipe CIE pode ajudá-lo, por 
favor, entre em contato com CIE@kaefer.com. 

Brasil – investimento na tecno-
logia certa traz novo trabalho na 
indústria de papel e celulose

A RIP Serviços Industriais iniciou os trabalhos no ‘Projeto Ho-
rizonte 2’ da Fibria (um dos maiores projetos da iniciativa pri-
vada no Brasil) em março de 2017, quando a equipe foi contra-
tada pela Andritz para fornecer o isolamento térmico da planta 
de secadoras e da linha de fibras. 

“  Esta é a primeira vez que RIP ganha um 
contrato da Andritz Brasil, uma empresa 
de renome mundial em projetos turnkey 
para a indústria de papel e celulose. Este 
sucesso se deve, em grande parte, à 
nossa abordagem inovadora, especial-
mente o uso de um caminhão UMFC 
(Unidade Móvel de Funilaria Computado-
rizada).”

 ROGÉRIO CASTILHO  Gerente Geral

Com a UMFC, que pode ser operada 24 horas por dia, a equipe RIP 
de 160 funcionários conseguiu cumprir os rigorosos prazos de en-
trega do cliente sem prejuízo da qualidade ou segurança. Em junho, 
a equipe foi homenageada com um prêmio de segurança. 

Amassando latas e economizan-
do dinheiro na Arábia Saudita

As instalações da KAEFER em Jubail na Arábia Saudita têm sido 
uma fonte constante de boas ideias. A mais recente de muitas foi 
a implantação de uma máquina que amassa latas de tinta vazias.

Latas não amassadas ocupam mais espaço no contentor e aumen-
tam a relação peso/volume. Desde que a nova máquina foi adqui-
rida, o número de viagens para descartá-las foi reduzido de 26 por 
ano para apenas cinco, levando a uma economia na ordem de € 
7.300 no mesmo período, além de ser muito mais ecológico.  

É preciso agradecer muitas pessoas por terem levado esta ideia 
da prancheta de desenho até a oficina com tanta eficiência, in-
cluindo Thomas Rehberg (Corporate Operations Excellence), Ravi 
Subramaniya (Líder Lean Regional do Oriente Médio), Shaid Karol 
(Gerente de Compras), RK Palani (Gerente de Operações de Re-
vestimento Industrial) e SK Nagore (Gerente de Projetos). Como 
podem ver, esse tem sido um esforço realmente internacional e 
interdepartamental e certamente ajudará a nos tornar ainda mais 
inovadores no futuro. 

TESTE AMBIENTAL DE UM SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO A FRIO
Experimento realizado no Laboratório da KAEFER

KAEFER Construction – PLC 
(gestão do ciclo de vida do pro-
jeto) otimizada no ONE

Em maio de 2016, a questão foi levantada durante uma reunião do 
Comitê Consultivo da KAEFER Construction (Alemanha). Definiti-
vamente, chegou a hora de criar um sistema de armazenamento 
uniformizado e central, onde todos que trabalham na KAEFER 
Construction podem achar as várias ferramentas Lean e de geren-
ciamento de projetos atualmente em uso. Anteriormente, as fer-
ramentas e os formulários (muitos dos quais precisam ser preen-
chidos para finalidades de compliance, dependendo da ocasião e 
das diversas circunstâncias) ficavam armazenados em diversos 
locais virtuais, trazendo sérias desvantagens. 

Além do simples inconveniente, pessoas novas em um projeto ou 
voltando depois de férias ou doença tinham dificuldades para 
achar documentos relevantes. Também havia um certo de grau de 
dúvida, mesmo entre membros da equipe de projeto, se estavam 
trabalhando com a versão mais recente de um documento.

Em termos mais gerais, o sistema como era concebido, falhava em 
dar uma real visão geral de ‘todo o ciclo de vida do projeto (PLC)’. 
Isso dificultava, tanto o bom andamento de projetos individuais 
como também a capacidade das equipes de aprender com esses 
projetos e depois compartilhar suas experiências com colegas.

O processo de aperfeiçoamento ocorreu em etapas, incluindo 
análise, concepção e teste da versão centralizada na nova casa – a 
intranet ONE da KAEFER. Lançado oficialmente em janeiro de 
2017, o sistema foi usado pela primeira vez pelo departamento de 
Fachadas em Hamburgo e rapidamente recebeu o apoio do chefe 
do departamento, Franz Themann.

“  Ele realmente simplificou as diversas tare-
fas que precisamos executar todo dia. 
Temos acesso a todos os documentos 
relevantes num relance e tudo pode ser 
atualizado de um único ponto.” 

 FRANZ THEMANN  Chefe de Departamento

Para manter o novo sistema PLC adequado à finalidade proposta, 
ele foi concebido de tal maneira que todo usuário pode sugerir e 
fazer melhorias adicionais sempre que surgir uma oportunidade.  

Polônia – foco em qualidade

Iniciado em novembro de 2016, o novo Programa de Qualidade da 
Polônia foi criado para encorajar dinamismo, assegurar flexibilidade 
e facilitar a introdução de novos materiais, soluções técnicas e tec-
nologias em nossa indústria. O Programa de Qualidade consiste de 
várias iniciativas complementares, entre outras:

  Excelência em Gerenciamento de Projetos
  Lessons Learned, ou Lições Aprendidas – a troca de opiniões e 
procura por soluções durante reuniões trimestrais da gerência 
na Polônia
  Qualidade da mão de obra – incluindo a criação de um banco de 
dados interno de funcionários para melhorar o gerenciamento de 
projetos, treinamento e oportunidades no plano de carreira
  Processos de concorrência – especificação de regras claras e do 
escopo de atividades 
  Gemba Finanças – fortalecendo a integração de finanças e do 
gerenciamento de projetos através de reuniões regulares nos 
canteiros de obra
  Cláusulas contratuais – elaboração de uma lista de disposições 
padrão com o objetivo de fortalecer o interesse econômico da 
KAEFER na Polônia

Estas e outras iniciativas, que juntas compõem o Programa de Qua-
lidade, já estão mostrando resultados positivos. A iniciativa Quali-
dade da Mão de Obra, por exemplo, levou à elaboração de um banco 
de dados permitindo que diversos departamentos designem fun-
cionários para projetos de acordo com as competências específicas 
de cada um. Estar atualizado sobre as competências dos funcioná-
rios também nos permite melhorar o treinamento e o planejamento 
de um plano de carreira. 

Novidade! Sistema de Gerencia-
mento Integrado no ONE KAEFER 
– Alemanha

Quando o padrão de qualidade mais importante do mundo – ISO 
9001 – foi revisado em 2015, a KAEFER na Alemanha aproveitou a 
oportunidade para rever seu Sistema de Gerenciamento Integrado 
(Integrated Management System / IMS) pela primeira vez em 15 
anos. Neste contexto, ‘Integrado’ significa um sistema unificado, 
que incorpora um conjunto de sistemas de gerenciamento em adi-
cional à norma ISO 9001, incluindo a norma ISO 14001 sobre gestão 
ambiental e OHSAS 18001 sobre segurança do trabalho.

Depois de examinar várias opções, descobriu-se que a nova intra-
net ONE da KAEFER, baseada em recursos e aplicativos de Micro-
soft SharePoint, oferecia a solução ideal. Sem a necessidade de 
comprar programas especiais, a equipe do Projeto DSQ (Segurança 
e Qualidade, Alemanha) conseguiu criar uma estrutura sob medida 
para atender as necessidades específicas da KAEFER, oferecendo 
melhor comunicação, gestão de risco e gestão do conhecimento.

Estruturada como um ‘aplicativo de processos’ e dividida de acordo 
com os padrões KAEFER em três estágios – liderança, fases princi-
pais de projeto e suporte – o sistema completo foi configurado 
como um ‘site da equipe’ em apenas três meses e liberado para to-
dos os usuários de KAEFER ONE em tempo para a recertificação. 
Posteriormente, os auditores da DNV-GL elogiaram tanto a apre-
sentação como a administração do novo sistema. 

O novo IMS pode ser adaptado para atender os requisitos específi-
cos de cada país, sem custos de aquisição adicionais e a equipe DSQ 
da KAEFER Alemanha está ansiosa para compartilhar seu conheci-
mento com colegas de fora. 

PROGRAMA DE QUALIDADE  
Espírito de equipe KAEFER na Polônia

ANTES E DEPOIS
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REFINARIA PCK SCHWEDT NA ALEMANHA
Colegas KAEFER usam tablets regularmente no site
para checar pedidos ou documentar seu trabalho 

28 292928
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Como continua a 
Jornada Lean da 
KAEFER?
Em apenas quatro anos, o Lean já causou grande impacto na vida 
da KAEFER. De fato, até os maiores adeptos de Lean ficaram 
surpresos com nosso avanço. Os artigos desta seção de K-WERT 
foram selecionados para dar uma noção da jornada até hoje, onde 
ainda queremos chegar e por que é tão importante redobrar 
os esforços para desenvolver uma mentalidade      Lean 

na KAEFER.

Para esta edição do jubileu de 100 anos de K-WERT, encontra-
ram-se o diretor regional Ramneek Datt, os diretores opera-
cionais regionais Cristhian Schwartzmann e Stefan Oprée, o 
Chefe de COE Alexander Faber e o Gerente Lean Corporativo 
Patrick Barthold para comentar a Jornada Lean da KAEFER até 
aqui e definir o curso a ser seguido. 

Sobre surpresas – com a grande vontade 
de ser Lean na KAEFER

A. Faber: Entrei na KAEFER em 2013. Lembro o quanto havia 
de ceticismo sempre que o Lean era discutido no International 
Managers’ Meeting daquele ano. Nunca poderia imaginar que 
nossa jornada Lean avançaria tanto como nos últimos quatro 
anos, com a alta gerência agora dando total apoio e levando o 
programa realmente adiante. 

DR. ALEXANDER FABER
Chefe de Corporate Operations 
Excellence (COE)

“Todos a bordo!” – 
Discutindo o futuro da Jornada Lean 
global da KAEFER

“ Existe uma razão para isso – a enorme 
rapidez com que o Lean mostra resultados!”

 CRISTHIAN SCHWARTZMANN
 Diretor Operacional Regional América Latina  
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P. Barthold: Neste momento, muitos empregados ainda estão 
relutantes em levantar questões com seus chefes, por medo 
de serem considerados agitadores. Na cultura Lean, os proble-
mas são vistos como oportunidades de melhoria. Onde os em-
pregados levantam alguma questão e os gerentes agradecem, 
porque dispõem das ferramentas para abordá-las. 

Sobre prioridades – metas a curto e a lon-
go prazo na América Latina, Oriente Médio 
e Europa Ocidental

R. Datt: No Oriente Médio, a nossa meta é atingir um ponto nos 
próximos dois anos, em que não serão mais necessários líderes 
Lean específicos, porque até lá, todo gerente de site, gerente de 
linha e gerente de projeto terá se transformado em seu próprio 
líder Lean.  

C. Schwartzmann: No Brasil, nossas prioridades são similares. Já 
estamos implantando o Lean a nível administrativo, além de esta-
belecer o Lean nas fases preliminares à execução. Uma boa lideran-
ça é vital – saber o que funciona e porque, fornecer feedback de alta 
qualidade, celebrar os êxitos e ajudar as pessoas a superarem seus 
pontos fracos – faça isso do modo certo e o número de pessoas que 
entendem e aplicam o Lean na rotina diária vai explodir. 

S. Oprée: Não tenho certeza se alguma das organizações KAE-
FER na Europa Ocidental será realmente o Lean em apenas dois 
anos. Algumas estão mais adiantadas do que outras e fornecem 
suas próprias oportunidades para as pessoas compartilharem 
expertise e assumir funções de mentor. Certamente, podemos 
melhorar em antecipar as necessidades de nossos clientes. 

Sobre prioridades – no departamento 
Lean Corporativo

A. Faber: Além de continuarmos trabalhando com Treinamento 
Lean e o Programa de Desenvolvimento Lean, nossa função é 
fazer todo o possível para apoiá-lo na conquista de seus objeti-
vos.

P. Barthold: Possuimos tanto conhecimento na empresa, mas 
ainda repetimos os mesmos erros quando começamos novos 
projetos. Esta é uma área onde o Lean Corporativo realmente 
pode ajudar, promovendo a confiança e facilitando o intercâm-
bio de boas práticas. Acima de tudo, fornecendo aos colabora-
dores as ferramentas, o treinamento (entre outros em novos 
programas como o Treinamento Dentro da Indústria) e a certeza 
de implementar suas ideias.   

Sobre trabalho em equipe – liderança e 
confiança na Jornada Lean KAEFER 

“ Um bom trabalho em equipe começa 
com uma boa liderança.”

 ALEXANDER FABER
 Chefe de Corporate Operations Excellence (COE)

S. Oprée: Quando falamos que queremos ser uma empresa Lean, 
o que realmente pretendemos dizer é que queremos que todos da 
empresa tenham uma mentalidade Lean, pensar em termos de 
melhoria contínua e enxergar problemas como oportunidades. A 
maioria dos empregados da KAEFER, sem pensar muito, prova-
velmente poderia enumerar meia dúzia de melhorias que pode-
riam ser feitas. Liderança significa dar a eles confiança para dizer 
o que pensam e é difícil prever quanto tempo isso levará. Em cer-
tos aspectos, acho que é preciso ter paciência. 

A. Faber: Fizemos um enorme progresso nos últimos quatro 
anos. Mais de 1.300 pessoas participaram de pelo menos um tipo 
de treinamento Lean, com mais de 450 gerentes de linha, geren-
tes de projeto, gerentes de site e líderes Lean previstos para re-
ceber a Certificação de Praticante Lean no final de 2018. Inúme-
ros exemplos de intercâmbios interdisciplinares e internacionais 
só no ano passado mostram que existe realmente um consenso 
geral de que nossa jornada está se tornando uma única jornada 
Lean globalizada. Se continuar assim, podemos imaginar uma cul-
tura genuinamente Lean dentro dos próximos dez anos. Com a 
Jornada Lean e a digitalização vamos continuar sendo o parceiro 
preferido da indústria. 

Lean, tem uma explicação para a rapidez com que a prática 
Lean está sendo abraçada na KAEFER. 

P. Barthold: Quando as pessoas recebem e-mails ou memoran-
dos, eles acham que isso significa trabalho a mais. Sempre que 
conduzia treinamentos Lean no site, não lembro de quantas 
vezes pessoas me disseram que era a primeira vez que alguém 
pedia a sua opinião. Em um workshop, vi um montador de an-
daimes mostrar ao seu diretor executivo como a disposição de 
uma área de armazenamento poderia ser melhorada.
 

“  Algumas das melhores ideias vem de 
nossos operários, mas, sem o apoio ativo 
da gerência, continuarão sendo apenas 
isso – ideias.”

Com o apoio certo, elas não apenas se tornam realidade, mas o 
impacto positivo é imenso. 

A. Faber: Não há dúvida que o Lean ganhou impulso na KAEFER. 
Toda semana, ouço que outro projeto foi iniciado sem qualquer 
estímulo da equipe Corporate, o que é uma boa notícia para o 
futuro da KAEFER. Em nossas indústrias, as margens geralmen-
te são baixas e oportunidades de concorrer baseado meramente 
em preço são raras. Lean é algo que nos diferencia dos concor-
rentes. É um grande valor a mais para nossos clientes trabalhar 
com a KAEFER, sabendo que estamos melhorando continua-
mente nossos processos. 

 
Sobre impulso – Com esta onda de entu-
siasmo na KAEFER, existe algo que pode 
nos impedir de vir a ser uma empresa Lean?

R. Datt: Nossos clientes apreciam a Jornada Lean da KAEFER e 
nossos empregados se sentem mais confiantes para dar uma 
real contribuição à empresa. Estamos fazendo um bom pro-
gresso quando se trata de operações, mas mal começamos em 
se tratando de logística, suprimento de materiais, gestão de 
recursos e administração. 

“  Pessoas demais ainda consideram o 
Lean um opcional a mais ou algo com 
que os outros devem se preocupar.”

S. Oprée: Para ir da mentalidade de ‘opcional a mais’ para uma 
cultura realmente Lean, precisamos garantir que cada vez 
mais colaboradores da KAEFER experimentem pessoalmente 
os benefícios. 

“ Antes de entrar na KAEFER, eu já traba-
lhava com Lean há mais de dez anos, e 
continuo me surpreendendo. Primeiro, as 
pessoas lutam contra os novos métodos 
o quanto podem, depois a ficha cai.”

 STEFAN OPRÉE
 Diretor Operacional Regional Europa Ocidental

Patrick Barthold, Gerente Lean Corporativo e Chefe da Equipe 

Últimas novidades 
na Jornada Lean 
da KAEFER

  Lançamento do Programa de Desenvolvi-
mento Lean 

  Module 2 Training - Treinamento avança-
do Lean para gerenciamento de sites 

  Concepção de um novo pacote de ferra-
mentas para ‘Abordagem Lean de Proje-
tos antes da Execução’ 

  A introdução de técnicas de Treinamento 
Dentro da Indústria (TWI)

PATRICK BARTHOLD
Gerente Lean Corporativo e Chefe da 
Equipe Lean

RAMNEEK DATT
Diretor Regional do Oriente Médio  
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Polônia
No inicio de 2017, o conselho administrativo da KAEFER SA e o 
Gerente de Linha Tomasz Tłusty deram início à competição 
‘Lean em nossas mãos’, com o objetivo de descobrir e celebrar 
as maiores melhorias de processo desenvolvidas pelos próprios 
funcionários. A primeira fase da competição já trouxe mudanças 
estimulantes tanto no site como no escritório, com a promessa 
de mais por vir! Também já existem planos de elaborar um ma-
nual de boas práticas para assegurar que estas iniciativas se 
tornem padrão em todos os estabelecimentos na Polônia.

França
Na França, o desempenho de acessos e isolamento térmico 
agora é medido a cada mês em aproximadamente 60 sites co-
brindo o mercado industrial e nuclear. Os dados colhidos otimi-
zam o gerenciamento de sites e também permitem identificar 
todos os meses Campeões Lean em cada site, apoiando nossos 
esforços de uma cultura de melhoria contínua.

Alemanha
Patrick Winter (Chefe de Gerenciamento Lean na KAEFER In-
dustrie GmbH) organizou um churrasco Lean como forma de 
agradecer aos funcionários por terem deixado líderes Lean 
passar tantas horas observando suas práticas de trabalho. Foi 
um evento animado (ainda assim conduzido com eficiência 
Lean – 120 salsichas foram grelhadas em menos de uma hora e 
distribuídas para mais de 30 convidados!) que também serviu 
a um propósito importante; conforme a gerência e o pessoal 
passaram tempo juntos em ambiente descontraído, todos es-
tavam cientes do quanto Lean está se tornando uma parte in-
tegrante da vida na KAEFER.

Clientes KAEFER – amando a 
Jornada Lean 
A Jornada Lean da KAEFER está tendo impacto positivo e sig-
nificativo em como a KAEFER é vista por clientes antigos e 
clientes potenciais, alguns dos quais se envolveram ativamen-
te em projetos e treinamento Lean. 

No Reino Unido, por exemplo, representantes do cliente E-ON 
estiveram presentes em encontros Lean, realizados antes de 
uma parada programada na Central Elétrica Ratcliffe, o que 
resultou em inúmeras pequenas melhorias que resultaram di-
retamente em ganhos sustentados e significativos em produ-
tividade.

Na Noruega, representantes do cliente Aibel participaram de 
um treinamento Lean Module 1 na empresa, realizado no pro-
jeto Johan Sverdrup e no estaleiro da Aibel em Haugesund, 
onde KAEFER Energy está fornecendo serviços de isolamento, 
proteção de superfícies, acessos e acabamento de interiores. 

Vendo e entendendo o compromisso da KAEFER com a melho-
ria contínua, levou ao aprimoramento do planejamento de pro-
jetos e a novos níveis de confiança entre KAEFER e Aibel, como 
vários dos participantes da Aibel foram gentis o bastante de 
deixar claro:

“O curso foi informativo e útil. Quando processos são visualizados 
e discriminados no quadro, é possível identificar novas eficiências. 
Tenho certeza que vamos implementar alguns dos princípios Lean 
em projetos nos quais estou envolvido.”

ENCARREGADO, ALMOXARIFADO CENTRAL  
Aibel 

“  A semana de treinamento me mostrou 
como entender melhor no geral nossos 
projetos. Quanto mais pessoas entende-
rem as capacidades do estoque de um 
estaleiro, melhor será para todos.” 

 COORDENADOR DO ALMOXARIFADO 
 Aibel 

Conduzindo a KAEFER para o fu-
turo – o Programa de Desenvol-
vimento Lean
O Programa de Desenvolvimento Lean (LDP) foi lançado em 
março de 2017. Como parte da KAEFER Academy, ele foi con-
cebido para fornecer aos funcionários as ferramentas neces-
sárias para se tornarem corretores de processos e coaches. O 
programa cobre princípios e metodologias Lean, gestão de 
mudança e coaching e ainda fornece experiência prática de 
projetos Lean. O programa tem o apoio de instrutores inter-
nos e externos experientes. 

“  Fale hoje com seu supervisor para 
participar do Programa de Desenvolvi-
mento Lean. Porque a KAEFER precisa 
do Lean e o Lean precisa de você!” 

 PATRICK BARTHOLD
 Gerente Lean Corporativo e Chefe da Equipe Lean

Voltado para gerentes de linha, gerentes de projeto, gerentes 
de site e líderes Lean, o Programa de Desenvolvimento Lean 
ajuda os funcionários da KAEFER a desenvolver novas habilida-
des e conseguir novos insights sobre como o Lean pode nos 
ajudar a continuar na linha da frente. O LDP foi concebido para 
padronizar níveis Lean em todo o mundo, unificando-nos como 
um só grupo.

Os interessados já devem ter recebido algum treinamento em 
métodos Lean e, de preferência, já devem ter participado em 
pelo menos um projeto Lean. Cada inscrição representa um 
pequeno passo para frente; todos nós estamos trabalhando 
juntos e ajudando KAEFER a ficar cada dia melhor. 

Lean fazendo parte de 
nosso cotidiano – 
iniciativas ao redor do 
mundo KAEFER

Oriente Médio
Desde março de 2017, todos os departamentos em Abu Dhabi 
se encontram ao menos uma vez a cada dois meses para discu-
tir novos desenvolvimentos e desafios e fazer apresentações 
sobre boas práticas Lean e campanhas na empresa. Os encon-
tros são uma ótima maneira de aprofundar a cooperação entre 
os departamentos. Os membros dos diversos departamentos 
podem fazer sugestões, resolver mal-entendidos e fazer elo-
gios ou críticas em um fórum oficial e seguro. Por iniciativa do 
Líder Lean Local Joseph Daniel, Qatar e Kuwait começaram a 
ter seus próprios encontros. 

A LEAN LEADER
MASTER

A LEAN LEADER
PRACTITIONER

A LEAN LEADER
PROFESSIONAL

NÍVEIS DE CERTIFICAÇÃO DO LDP
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Quem é quem na equipe Lean Corporativo da KAEFER?

Atenção aos detalhes traz dividendos       
na França

Depois de ter sido bem-sucedida na execução de grandes projetos 
Lean em diversos sites da França, a equipe Lean da KAEFER WAN-
NER ficou pensando em outra questão: como evitar que as pessoas 
retornem aos velhos hábitos e mantê-las procurando ativamente 
novas formas de melhorar. 

A melhor maneira de encontrar a resposta era óbvia, ou seja, usar 
métodos Lean para analisar os pontos fortes e os pontos fracos do 
próprio LMS (Gerenciamento Lean do Site)! A equipe passou uma 
semana no site EPR Flamanville em abril de 2017, escolhido pelo seu 
gerenciamento impressionante e porque um projeto Lean tradicio-
nal foi realizado ali em 2015. Usando novas ferramentas de medição 
da qualidade como “Vis ma avie” e “Focus Group”, eles conseguiram 
identificar diversas oportunidades para fortalecer ainda mais a cul-
tura de melhoria contínua na KAEFER WANNER: 
 

  Enquanto o sistema aplicado abordava as questões importantes 
com projetos Lean dotados de recursos, problemas menores (er-
ros recorrentes, falhas na qualidade ou segurança) frequente-
mente eram ignorados ou tratados como “business as usual”, ou 
parte do negócio.

  Com o aperfeiçoamento do indicador de desempenho de monta-
gem de andaimes para algo mais prático (mais fácil de usar em 
campo), seria mais fácil juntar o pessoal e a gerência em busca de 
objetivos comuns. 

A fase seguinte – experimentação e implementação – aconteceu no 
outono de 2017 em dois sites diferentes, um focava em isolamento 
e o outro em acessos, com a firme intenção de elaborar uma meto-
dologia para abordar e resolver permanentemente problemas me-
nores. 

Baseado no feedback desse projeto, a equipe espera que se torne 
prática padrão na França acompanhar cada projeto Lean mais ex-
pressivo com outro focado em fazer dos métodos Lean uma parte 
da cultura do dia a dia na KAEFER WANNER. 

O Manual de Boas Práticas da KAEFER    
Industrie

Melhoria é um processo colaborativo e foi por isso que KAEFER 
Industrie na Alemanha elaborou um Manual de Boas Práticas em 
2017. Distribuído a gerentes de filiais, gerentes de projeto e ge-
rentes de site, o pequeno manual traz uma série de estudos de 
casos Lean de 2015/16 e fornece sumários fáceis de entender e 
visuais de uma variedade de processos comprovadamente bem-
-sucedidos.

“O impacto que este pequeno manual causou superou todas as ex-
pectativas. Algumas das melhorias de processos que ele descreve já 
foram implantadas em sites, onde não foi realizado nenhum projeto 
Lean ou treinamento Lean!” 
 
PATRICK WINTER
Chefe de Gerenciamento Lean na KAEFER Industrie 

Levando os métodos Lean para a indústria 
açucareira

Na medida em que o conhecimento de métodos Lean da KAEFER 
vai aumentando, tanto clientes como funcionários estão começan-
do a perceber novos níveis de segurança no planejamento. Isso teve 
um papel relevante quando a KAEFER, recentemente, conseguiu um 
contrato para fornecer isolamento e revestimento de interiores em 
um silo de açúcar de 80.000 toneladas na Suécia, de propriedade e 
operado pela Nordzucker AG, baseada na Alemanha.

Mesmo antes de começar a execução em abril de 2017, o cliente e 
os subcontratados participaram de um treinamento preliminar no 
site, que incluía um workshop Lean sobre a análise geral de pro-
cessos, o planejamento de processos e metas de produtividade, 
além dos testes de uma nova solução de software para gerencia-
mento do status. 

Este projeto Lean, que foi concluído com sucesso em outubro de 
2017, mostrou uma perfeita cooperação entre KAEFER Industrie 
(que forneceu o componente de isolamento) e KAEFER Montage 
(Wiegand) (responsável pelo revestimento). Além disso, ao fazer 
medições diárias da produtividade durante a execução do projeto, 
a equipe aprendeu lições, que serão extremamente valiosas para 
futuros projetos da indústria de silos de açúcar.  

EPR FLAMANVILLE
Foto: EDF 

NORDZUCKER
Silo de açúcar na Suécia

Baseada em Bremen, a equipe Lean Corporativo é responsável por 
toda a estratégia Lean da KAEFER e está ajudando a nos transfor-
mar de uma empresa que pratica Lean, em uma empresa Lean. A 
equipe prepara os programas de treinamento Lean da KAEFER e 
faz a coordenação com gerentes regionais e líderes Lean.
 

Patrick Barthold
Gerente Lean Corporativo e Chefe da Equipe Lean
Pai de família, físico por formação e ex-COO de um centro de 
pesquisas, Patrick passou dois anos viajando pelo mundo KAE-
FER como Treinador Lean Global antes de assumir sua atual 
função de Gerente Lean Corporativo.

“  Ao treinar outros em métodos Lean, 
quero ajudar as pessoas na busca por 
formas criativas de superar obstáculos 
em seu trabalho diário. Para mim, a parte 
mais gratificante do meu trabalho é ver 
alguém que treinei ficar entusiasmado 
em fazer melhorias”

Andrea Rehberg 
Assistente da Jornada Lean
Andrea Rehberg cuida das tarefas administrativas relaciona-
das ao Lean e é a espinha dorsal da equipe corporativa. Ela 
gosta de passar tempo com a família e é uma grande jogadora 
de vôlei.

“  A Jornada Lean da KAEFER é emocio-
nante e também importante, tanto para 
cada um dos funcionários como para a 
empresa como um todo.”

Axel Schulz
Treinador Lean Global e Coach
Grande esportista e viajante, Axel foi consultor Lean na indús-
tria manufatureira antes de se juntar à KAEFER. Ele tem um 
especial interesse em ver como nossa Jornada Lean, em combi-
nação com o crescimento da digitalização, vai nos manter à 
frente da concorrência.

“  Adoro meu trabalho, porque vejo as pes-
soas passarem adiante o que aprenderam. 
Se cada um melhora e faz o coaching todo 
dia, podemos fornecer uma qualidade de 
serviços sem igual em nossos setores.”

Rebeca Talamantes
Treinadora Lean Global e Coach
Dançarina e nadadora nas horas vagas, Rebeca trabalhou 
como engenheira de projetos e coordenadora Lean antes de 
assumir sua atual função na KAEFER.

“  Na KAEFER, estamos criando um ambien-
te no qual associados se sentem respei-
tados e encorajados para usar suas 
habilidades criativas.”

Saurabh Deshmukh
Treinador Lean Global e Coach
Fotógrafo entusiasta, antes de se juntar à KAEFER, Saurabh 
trabalhou como consultor Lean na indústria de esportes, auto-
mobilística e de renováveis.

“  Para mim, um elemento muito importante 
do Lean é que ele facilita a vida de 
nossos funcionários e mantém nossos 
clientes satisfeitos. Acredito que, difun-
dindo Lean na KAEFER, posso causar um 
impacto positivo em muitas vidas.” 

ANDREA REHBERG, AXEL SCHULZ, SAURABH DESHMUKH, PATRICK BARTHOLD, REBECA TALAMANTES 
(da esquerda para a direita)
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Empresas KAEFER do mundo todo estão fazendo um enorme 
progresso em suas jornadas Lean individuais. Algumas tam-
bém descobriram que oportunidades de melhoria vêm mais 
rápido ainda, quando existe colaboração com colegas de fora.  

Entre África do Sul e Reino Unido – plane-
jamento de parada 

A equipe na África do Sul tentou aplicar métodos Lean durante 
paradas de centrais elétricas e, quando Lindile Nojontsholo 
(Líder Lean na África do Sul) leu sobre o sucesso da aplicação 
dos mesmos princípios pela KAEFER Reino Unido, ele queria 
saber mais. A equipe do Reino Unido, chefiada por Bob Paduch 
e Graham Worsley, o convidou para ir até lá participar das eta-
pas de planejamento de uma operação de paradas na Central 
Elétrica Ratcliffe e depois voltar mais uma vez com o Gerente 
de Contratos Johann Torre para observar a parada propria-
mente dita.    

“  Compartilhar boas práticas além frontei-
ras resulta em maiores benefícios para 
toda a KAEFER.”

 LINDILE NOJONTSHOLO 
 Líder Lean da KAEFER na África do Sul

A equipe na África do Sul está planejando uma parada Lean por 
conta própria, juntando o que aprenderam no Reino Unido com 
seus conhecimentos do mercado e das condições culturais espe-
cíficas na África do Sul. As diferenças culturais de trabalho nos 
dois países foram assunto de calorosos debates entre as equipes 
e Bob Paduch atualmente está planejando retribuir a visita.

Enquanto isso, Lindile e Johann gostariam de agradecer toda a 
equipe KAEFER na Central Elétrica Ratcliffe por terem contribuí-
do para o grande sucesso de sua visita.  

Compartilhando boas práticas – Canadá e 
Noruega

“Fiz ótimos contatos com outros Líderes Lean Locais durante esta 
visita e a troca de informações continua até hoje. O tempo econo-
mizado em não repetir erros é aproveitado para seguir em frente.”

JO-ANNE VITEK
Líder Lean da KAEFER no Canadá

Como única líder Lean no Canadá, passar tempo com colegas 
no exterior é uma prioridade especial para Jo-Anne Vitek, que 
visitou sites de projetos em Haugesund e Karsto em outubro 
de 2016. Jo-Anne estava especialmente interessada em saber 
como é a abordagem da KAEFER Energy com relação ao plane-
jamento preliminar de projetos e à análise de potenciais me-
lhorias. 

O Líder Lean Trond Magne Susort organizou a visita de Jo-An-
ne em cada site, onde gerentes operacionais e de projeto esta-

vam felizes em compartilhar as vantagens de sua experiência.

“Quando voltei ao Canadá, aplicamos o conceito de um ‘pre-site 
start’ a um projeto de rede de dutos para Cenovus Energy. Conse-
guimos implementar diversas melhorias mesmo antes de chegar-
mos no site, o que resultou em melhor desempenho da equipe, 
ganhos em produtividade e um cliente muito satisfeito.”

JO-ANNE VITEK
Líder Lean da KAEFER no Canadá

Um representante do cliente em questão, Monty Hillaby (Coor-
denador da Entrega de Poços para Construção de Rede de Du-
tos na Cenovus) teve a gentileza de fazer uma declaração para 
esta edição de K-WERT:

“O tema Lean surgiu pela primeira vez durante uma reunião de 
‘kick-off’ com a KAEFER. Gostei do que ouvi e queria saber mais.

Como qualquer empresa, estamos sempre procurando maneiras de 
reduzir nossos custos. Fomos bem-sucedidos em muitas áreas da 
nossa empresa, mas sempre foi difícil fazer melhorias quando se 
tratava de isolamento. Em vista disso, foi um alento ver uma em-
presa contratada se empenhar em tentar reduzir o tempo de insta-
lação e os custos – sem comprometer a segurança e a qualidade 
– já pensando nas possíveis economias que poderiam ser obtidas 
em projetos futuros. 

O que notamos antes do início do projeto foi que a quantidade de 
mão de obra parecia menor do que o normal. Dissemos à KAEFER 
que iríamos monitorar isso de perto. E não me arrependo de ter 
feito, pois vimos em primeira mão como suas melhorias levaram a 
ganhos de produtividade e menos mão de obra em campo. 

Outro motivo de preocupação para mim foi como a gerência e os 
membros da equipe reagiriam ao Lean. Nem sempre mudanças são 
bem-vindas. Uma maior preocupação para Cenovus ainda, é segu-
rança e qualidade e, na maioria dos casos, se a mudança não for 
aceita, estas duas áreas realmente poderiam sofrer as consequên-
cias. Estou contente, pois me parece que isso também não é um 
problema. O gerente de projeto, superintendente e os membros da 
equipe adotaram o Lean e também estão vendo os benefícios. Se-
gurança, qualidade e o cronograma não foram prejudicados em 
nada neste projeto e, para ser sincero, este tem sido um de nossos 
melhores projetos em todas as três categorias. 

O pessoal da KAEFER fala abertamente sobre o que aprenderam 
com Lean. Assim que o atual projeto estiver concluído, estou an-
sioso para sentar com eles e ouvir sobre como pretendem abordar 
futuros projetos.”  

Cooperação internacional na KAEFER – 
África do Sul no Reino Unido, Canadá na Noruega

MONTY HILLABY 
Coordenador da Entrega de Poços para Construção de Rede de Dutos na Cenovus 
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Saúde e Segurança 
na KAEFER 
Relembrando a longa história da KAEFER, acreditamos que nossos sistemas 
de saúde e de gerenciamento institucionais são o que existe de melhor. Em 
2015, reconhecemos que, para melhorá-los ainda mais, seria necessário algo 
muito ambicioso, ou seja, a implantação de uma cultura de segurança mun-
dial com a missão de aprofundar o grau de confiança em todos os níveis da 
empresa, entre colegas, entre a gerência e os funcionários e de nossos 
clientes e fornecedores.

A Cultura de Segurança da 
KAEFER ganha impulso

A esta altura, a maioria das pessoas já está familiarizada com os 
números da primeira página: KAEFER é uma empresa global com 
aproximadamente 27.000 funcionários que trabalham em mais de 
40 países e que falam um número maior ainda de línguas diferentes. 
Nosso desafio, apesar de simples, é gigantesco, pois queremos im-
plantar uma cultura de segurança positiva e dinâmica cruzando 
tantas fronteiras.

A chave de nosso sucesso até hoje tem sido treinamento. Traba-
lhando estreitamente com um centro de psicologia aplicada basea-
do na Alemanha, Thomas Eickhoff e a equipe de Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente Corporativo (CHSE) desenvolveu um curso de 
treinamento de cultura de segurança específico que se baseia em 
muitos exemplos práticos de suas próprias experiências. 

Este curso tenta deliberadamente deixar de lado normas e regula-
mentos. Uma cultura de segurança significa todos pensarem, fala-
rem e viverem saúde e segurança todos os dias. O objetivo do curso 
é assegurar:

  Que a alta gestão entenda sua função como exemplo a ser 
seguido;

  O incentivo de uma cultura de gerenciamento de erros aber-
ta. Zero acidente é deliberadamente considerado mais uma 
visão do que uma meta, porque nos permite comunicar 
aberta e honestamente, aprender com nossos erros e usá-
-los para implantar boas práticas. 

“ Realmente gostei desta abordagem 
prática. Não se trata apenas de papela-
da e marcar com cruzinha uma lista de 
itens. É sobre a cultura de segurança na 
empresa e de como gerenciamos isso.” 

 CHRIS HUNTER
 Gerente Executivo da KAEFER Nederland B.V.

Até agora, 1.300 funcionários em 15 países participaram do trei-
namento e estamos no rumo para atingir nossa meta de 75% dos 
colaboradores da alta gestão treinados no final de 2017. A veloci-
dade com que conseguimos lançar este treinamento deve-se prin-
cipalmente à implementação de um programa ‘Train the Trainer’, 
ou ‘Treine o Treinador’. 

Concebido para profissionais da segurança e saúde, este curso de 
três dias explica como comunicar os princípios de uma cultura de 
segurança, como atingir e convencer as pessoas e como lidar com 
personalidades difíceis. Até agora, 11 treinadores internos partici-
param do curso. Todos eles têm sido bem-sucedidos na realização 
de sessões de cultura de segurança em suas respectivas regiões e 
em suas línguas locais. Uma das grandes vantagens dessa aborda-
gem é que ela nos permite criar padrões de saúde e segurança no 
grupo todo, sem perder de vista as particularidades locais. 

Uma jornada pessoal 

Depois de ter participado do programa Train the Trainer, Jaakko 
Myllymaa (Gerente de Site na KAEFER Oy) foi o primeiro de nossos 
treinadores internos a dar um curso em seu país de origem, a Finlân-
dia, em agosto de 2016. Ele conta como foi:

“A KAEFER na Finlândia é relativa-
mente pequena, composta de três 
sites de obra principais – a usina 
nuclear  Olkiluoto, o estaleiro Tur-
ku e a refinaria Porvoo. Isso signi-
fica que conseguimos treinar qua-
se todos em curto espaço de 
tempo. O que me surpreendeu 
mais foi o nível de puro entusias-
mo. Às vezes, as sessões sobre 
segurança e saúde eram vistas 
como um mal necessário, enquan-
to estas, ao contrário, eram mar-
cadas por calorosa discussão e 
uma animada troca de opiniões. 
Enquanto ouvia, me dei conta do 
quanto em experiência e conheci-
mento já acumulamos, que não 
eram aproveitados da melhor for-
ma possível. Acho que todos nós 
na Finlândia fomos convertidos. 
Agora, é só uma questão de con-
cretizar o que pregamos; estipula-
mos alguns marcos para evitar retrocessos, incluindo dar o próximo 
passo na Hearts and Minds Culture Ladder da Shell (principal cliente).”

Na KAEFER, a meta é oferecer este treinamento a todos os funcio-
nários. Com tantas pessoas trabalhando na empresa, é inevitável 
que isso leve alguns anos. Enquanto isso, uma forte campanha de 
divulgação está apoiando o trabalho de nossos treinadores. Carta-
zes foram colocados em escritórios e canteiros de obra nos últimos 
18 meses, enfatizando o quanto nossos colegas são importantes 
para nós. Devemos sempre nos lembrar que acidentes no trabalho 
causam maior impacto na vida pessoal do que o bom andamento de 
um projeto. Recentemente, foram colocados cartazes sobre segu-
rança e saúde nas salas de reunião da KAEFER no mundo inteiro. 

Vantagens de uma 
Cultura de Seguran-
ça dinâmica

Menos acidentes

Já estamos observando uma maior conscientiza-
ção na alta gestão e operários que fizeram o treina-
mento de cultura de segurança e esperamos que 
isso influencie substancialmente nossos números 
de segurança.

Mais clientes novos e satisfeitos

Nosso compromisso com uma cultura de melhoria 
contínua nos abre portas com clientes antigos e 
potenciais. Várias pessoas participaram de nosso 
treinamento Cultura de Segurança KAEFER e 
adaptaram o material para atender suas próprias 
necessidades.

JAAKKO MYLLYMAA  
Gerente de Site na KAEFER Oy
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Aprendizagens na KAEFER 
– 1958 e 2017 

Um velho truísmo diz que o segredo do crescimento está em saber 
dosar mudança e continuidade. Um dos motivos de KAEFER estar 
celebrando seu centenário em tão boa forma remonta a uma deter-
minação – consistente durante muitas décadas – de ir em busca e 
fidelizar os melhores profissionais. 

Walter Schubert e Milagros Orozco podem ter iniciado suas carrei-
ras na KAEFER com uma diferença de quase 60 anos um do outro, 
mas as semelhanças de suas histórias são impressionantes. Um 
exemplo? No começo, ambos acharam seu caminho para a KAEFER 
pela boa dica de um parente. 

W. Schubert: Meu pai trabalhava em uma barbearia em Bremen. Um 
dia, entrou um jovem querendo cortar o cabelo e meu pai perguntou o 
que ele fazia. Heiner Finke, que veio a se tornar um amigo, era um apren-
diz na KAEFER. Na época eu tinha apenas 14 anos. Meu pai chegou em 
casa naquela noite e me informou que eu seria um instalador de isola-
mento. 

M. Orozco: Eu estava estudando eletrônica em Madri, quando minha 
mãe falou de um evento na cidade. Um funcionário da BAU-ABC Rostrup 
estava explicando as oportunidades à espera de cidadãos da UE na in-
dústria de construção civil alemã. De imediato, foi a abordagem da KAE-
FER que chamou minha atenção, porque oferecia a melhor combinação 
de teoria, experiência prática e boas perspectivas de carreira a longo 
prazo.

Milagros era seis anos mais velha do que Walter, quando começou 
sua aprendizagem na KAEFER, e já era graduada em ciências e tec-
nologia, além de ter feito duas semanas de estágio em Bremen e um 
curso intensivo de seis semanas de alemão. Ambos, porém, se viram 
levantando às 5 da manhã e indo de bicicleta no amanhecer até as 
instalações da KAEFER em Bremen Gröpelingen.

W. Schubert: Lembro de meu primeiro dia. Éramos 14 aprendizes come-
çando juntos. Naquela época, a KAEFER não fornecia roupa de proteção 
e apareci com um lindo macacão azul, que minha mãe tinha comprado. 
Passamos o dia descarregando três caminhões de lã de vidro e o maca-
cão estava arruinado quando cheguei, exausto, em casa. 

Naquele tempo, não apenas se esperava que os aprendizes trouxes-
sem sua própria roupa de proteção, mas eles também deveriam 
aprender seu novo ofício acompanhando e olhando como se fazia. 
No segundo dia de Walter, ele e seus colegas aprendizes receberam 
todos trabalhos em diferentes sites e, apesar de se reencontrarem 
toda quinta-feira na sala de aula, não existia instrução formal no site.

W. Schubert: Apenas recebíamos uma tarefa toda manhã e esperava-
-se que a gente a executasse – sem perguntas ou exceções.

Não é de se admirar que os programas de aprendizagem ficaram 
melhor estruturados desde os anos 1950! O programa de dois anos 
de Milagros é dividido em quatro blocos rotativos: na “Ausbildungs-
werkstatt” (oficina de treinamento) em Bremen Gröpelingen, em 
sala de aula, no site e na BAU-ABC Rostrup. Contudo, ainda se es-
pera dos aprendizes que mostrem iniciativa. Atualmente preparan-
do chapas de metal e folhas de isolamento para serem usados em 
dois reatores nucleares (um no Brasil e o outro na China), Milagros 
explica que, enquanto no começo era supervisionada de perto, ela 
foi logo deixada sozinha para gerir sua própria carga de trabalho. 

1958
WALTER SCHUBERT
Aos 14 anos, pouco antes de começar sua aprendizagem na KAEFER

A KAEFER no Reino Unido mais uma vez foi 
bem-sucedida nos Sellafield Management of 
Contractors Annual Safety Performance 
Awards. Pelo terceiro ano seguido, a equipe 
recebeu o Health and Safety Performance 
Award, além do primeiro Chief Executive 

Award for Overall Health and Safety Performance, que substitui 
o prêmio de contratado de melhor desempenho no site.

Na entrega dos prêmios, o diretor de EHS&Q de Sellafield Euan 
Hutton comentou, “KAEFER tem sido consistente em fornecer 
altos padrões de desempenho em segurança, demonstrando 
melhorias ano a ano, excelente colaboração e cooperação com 
Sellafield Ltd e o compromisso de atender e superar os padrões 
das empresas contratadas pela Sellafield Ltd.” 

Em particular, a KAEFER se sobressaiu positivamente no geren-
ciamento de doseamento com o uso e a adaptação da tecnologia 
de torres móveis, normalmente usadas em telhados. Estas es-
truturas, que podem ser montadas em áreas de doseamento 
menor e reposicionadas conforme necessário, resultaram em 
reduções drásticas do doseamento no site. 

Na África do Sul, a KAEFER Thermal foi nomeada Contratada do 
Ano pela terceira vez consecutiva no Richards Bay Coal Terminal 
(RBCT) – um dos maiores terminais de operações de apoio para 
carvão do mundo. 

Equipes KAEFER no Reino Unido e na África do Sul rece-
beram prêmios de segurança de grande prestígio pelo 
terceiro ano seguido

KAEFER NA ÁFRICA DO SUL
Contratada do Ano

HSE

Marcos HSE em 2017

Alemanha (Construção)
1 ano sem LTI (acidentes com afastamento)

Qatar
30 milhões de horas-homem sem LTI

Arábia Saudita
30 milhões de horas-homem sem LTI

Malásia
3,3 milhões horas-homem sem LTI

Tailândia
18 milhões de horas-homem sem LTI

Bélgica / Países Baixos
7,5 milhões de horas-homem sem LTI

Reino Unido
1 ano sem LTI

Espanha
5 anos sem acidentes
(Filial de Cartagena)

Além disso, a equipe KAEFER no site também foi nomeada re-
presentante SHE do ano e foi o segundo lugar na categoria Peer 
Education. Ainda que este seja um motivo justificado para cele-
bração, o Gerente de Contratos Vicki Ishwar e sua equipe de 60 
pessoas foram rápidos em enfatizar que este reconhecimento 
ano após ano é um bom motivo para mostrarem mais trabalho 
ainda. 
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O que mudou radicalmente desde os anos 50 é a ênfase dada à 
saúde e à segurança na KAEFER. Na verdade, Walter não se 
lembra nem de ter ouvido o termo até os anos 80 e algumas das 
histórias que ele conta desses primeiros anos, são realmente 
de arrepiar.

W. Schubert: Eu trabalhava em estaleiros nos anos 60, quando as 
partes de uma navio ainda eram unidas com rebites de ferro. Os ho-
mens trabalhavam em equipes. Um esquentava um pino até ficar incan-
descente, depois o jogava para um segundo, que usava algo parecido 
com uma luva de beisebol, que encaixava o pino no lugar. Os pinos eram 
inseridos com martelos pneumáticos e nenhum de nós usava plugues 
de ouvido.

Em contrapartida, no primeiro dia de Milagros como aprendiz, não 
se falou de outra coisa além de saúde e segurança. 

M. Orozco: Todos os procedimentos corretos para as oficinas e o escri-
tório foram explicados e demonstrados. Os aprendizes participam re-
gularmente de cursos de atualização e sempre se juntam aos colegas 
para apresentações sobre segurança no trabalho. Abordamos temas de 
saúde e segurança em classe e carregamos sempre conosco um passa-
porte de segurança laranja que contém um relatório completo de todas 
as instruções HSE que recebemos até agora.  

E, na KAEFER, o conceito de saúde e segurança vai muito além 
de minimizar o risco de lesões ou acidentes. 

W. Schubert: “Pode não ter havido instruções formais sobre saú-
de e segurança nos meus dias, mas nossos supervisores certifica-
vam-se de que cada um de nós sabia o que estava fazendo. Eles 
não deixavam por menos quando fazíamos erros, mas também nos 
acolhiam bem, como se fossemos os novos membros de uma gran-
de família.”

58 anos depois, Milagros chegou a Bremen vinda de um outro 
país, apenas com domínio limitado do alemão. Ela também 
confirma que a KAEFER ainda faz todo o possível para deixar 
os recém-chegados se sentirem bem-vindos. 

M. Orozco: A empresa fornece acomodação perto de Bremen 
Gröpelingen e aulas de alemão praticamente todos os dias. Come-
cei com cinco outros aprendizes da Espanha. A KAEFER organizou 
um churrasco de boas-vindas quando chegamos e muitos dos fun-
cionários da empresa que falavam espanhol vieram para se apre-
sentar. Assim, sempre tenho a quem perguntar sobre assuntos que 
não se relacionam ao trabalho, como achar um bom oftalmologis-
ta! Tenho saudades da família e dos amigos, mas me sinto em casa 
em Bremen. Gosto de ir de bicicleta para tudo quanto é lugar, não 
apenas até o trabalho e do trabalho para casa, mas também vou 
até os lagos nos arredores da cidade. 

Tendo completado o primeiro ano de sua aprendizagem com 
distinção, Milagros está prestes a se formar como instaladora 
de isolamento no próximo ano. O que ela gostaria mesmo, é de 
receber notas boas o bastante para ser convidada a voltar 
para um terceiro ano. Diz ela: “terminando isso, você realmen-
te pode se chamar uma Técnica em Isolamento Industrial.” 

Depois de ter concluído sua aprendizagem em 1961, Walter 
trabalhou em vários sites em Bremen e nos arredores, antes de 
assumir o cargo de mestre na Usina Nuclear Unterweser e a 
responsabilidade por equipes de até 120  isoladores! Depois de 
uma longa e distinta carreira como esta, não é nenhuma sur-
presa que ele continua tendo interesse na empresa. Com 
aprendizes como Milagros a caminho, ele pode ter a certeza 
que o futuro da KAEFER está em boas mãos. 

MILAGROS OROZCO

2017
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