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Editorial

Caros colegas
e amigos da
KAEFER,

Em resposta à situação atual do mercado, decidimos que é hora de levar nossa estratégia ao próximo nível, sendo reconhecidos, mais eficientes e
diferentes e, assim, aumentando nossa força
competitiva.
Mas o que isso significa de fato? A edição deste
ano da K-WERT assumiu o desafio de oferecer, ao
mesmo tempo, uma visão geral simples e uma
compreensão profunda de nossa nova estratégia
competitiva, assim como de seu impacto nos negócios diários. Para refletir esse novo ambiente
da KAEFER, a K-WERT também teve seu visual
atualizado. Os artigos a seguir darão a você não
apenas nossos pontos de vista pessoais, mas
também as impressões e o feedback que recebemos de todo o mundo KAEFER.
Você não só encontrará artigos envolventes sobre
nossos projetos e serviços que executamos em
todo o mundo como também lerá sobre conquistas e desafios pessoais. Observar diferentes pontos de vista sobre os diversos tópicos que movem

Peter Hoedemaker,
Presidente do Conselho

o mundo KAEFER dará a você uma impressão do
que torna a KAEFER reconhecida, mais eficiente e
diferente. Com nossa missão de apoiar o sucesso
dos nossos clientes fornecendo as soluções e serviços integrados mais profissionais para as divisões Industrial, Naval & Offshore e Construção
em todo o mundo, a KAEFER almeja ser o líder
reconhecido do mercado mundial, posicionandose proeminentemente em cada mercado geográfico selecionado. Com a aprimoração contínua de
processos, com práticas e perspectivas baseadas
na pergunta: «como podemos ser ainda melhores
amanhã?», cada um de nós – cada funcionário,
entidade, país e região – desempenha um papel
importante para atingir essa meta com sucesso.
Gostaríamos de agradecer a todos os nossos funcionários, clientes e parceiros por seu compromisso e apoio contínuo e desejamos a todos vocês um 2015 de sucesso!
Divirta-se explorando esta nova edição da
K-WERT.

Steen Hansen,
Diretor Corporativo Financeiro

Philipp Dalheimer,
Diretor Cooperativo de Operações

Aniversários54
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Entrevista com o Conselho de Administração (BOD/Board of Directors)

da esq. para a dir.: Peter Hoedemaker, Steen Hansen, Philipp Dalheimer

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Tivemos um ano para observar a
Jornada Lean da KAEFER em
ação. Quais foram as lições
aprendidas?

Há algum projeto, na Jornada
Lean da KAEFER, que se destaca
especialmente por ser bem-sucedido?

A entrevista com o nosso Conselho de Administração faz parte da nossa revista K-WERT todos os anos. Este ano, acompanharemos a Jornada Lean da
KAEFER, observaremos os desenvolvimentos do mercado e discutiremos a
nova estratégia da KAEFER.

Hansen: Estamos progredindo bem. No entanto,
como esperado, é um processo desafiador, pois
ele exige que as pessoas alterem suas rotinas e
seu comportamento e se disponham a repensar
as práticas que exercem, às vezes, há muitos, muitos anos. Com frequência, as práticas do passado
não eram erradas – a questão é simplesmente
que há a oportunidade de aprimorá-las. Isso se
aplica não somente a pessoas que trabalham em
projetos, mas também a todas as áreas da empresa. Apesar de ainda não estarmos numa fase
na qual podemos relatar resultados mensuráveis

e abrangentes, é encorajador observar que o processo está correndo bem.

Dalheimer: Diversos projetos. Um projeto piloto
na Polônia, por exemplo, teve o maior sucesso,
até o momento, em padronizar o trabalho e avançar o máximo possível no que diz respeito à pureza do estilo Lean de sincronização e sequenciamento.

pode ser obtido várias vezes, de formas diferentes. A motivação para seguir a Lean e fazer melhorias vem das recompensas diárias que ele traz.

Hoedemaker: a Lean ajuda todos a verem o sucesso como algo dinâmico e contínuo, algo que

Quais são os desafios para a
implementação do Lean?

Hoedemaker: Creio que todos concordamos que
os maiores desafios para a implementação da
Lean são as mudanças necessárias no nosso pensamento. Estamos percorrendo esse caminho
bem, mas leva tempo para mudar a marcha completamente. Precisamos dar tempo a nós mesmos
para realmente assimilarmos a Lean e nos assegurarmos de que a gerência de linha viva a Lean a
cada dia. Essa é nossa prioridade no momento.
Dalheimer: Outro desafio está relacionado às
áreas de trabalho mais complexas, como o setor
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Dalheimer: Tivemos um bom início no ano
passado. Passamos pelo primeiro período de
ceticismo, e agora muitas pessoas já abraçaram a
Lean. Estamos num estado de entusiasmo, que
também é acompanhado por trabalho duro. A
seguir, entraremos na «fase de sustentação»
inicial, na qual a Lean deverá ser implementada
diariamente pela gerência de linha.

«A motivação para seguir o
Lean e fazer melhorias vem das
recompensas diárias que ele traz.»

offshore, no qual a Lean apresenta novas exigências de planejamento. O setor de construção é
outro exemplo. Nele, temos um método de contratação diferente e trabalhamos frequentemente
com subcontratantes. Nesses casos, temos que
considerar seus métodos.
Hansen: Tendemos a ficar muito emocionados
quando vemos uma melhoria significativa na
produtividade – digamos, de 30 % ou 40 %. No
entanto, o desafio real é aprimorar uma área ou
projeto que já está indo relativamente bem.

Entrevista com o Conselho de Administração (BOD/Board of Directors)

Como a Lean acrescentou valor
para o cliente?

Onde houve contratempos? Onde
houve resistência ao Lean? Há
áreas nas quais não foi possível
implementar o Lean?

Por que a KAEFER precisa do
Lean?

Qual é o próximo passo da
KAEFER na sua Jornada Lean?

Hoedemaker: Já ficou comprovado que o conceito
«Lean» funciona, e há casos nos quais ele nos
ajudou a poupar tempo e permanecer dentro do
cronograma. Uma das questões mais críticas em
projetos é a entrega no tempo certo. Com a Lean,
conseguimos nos fortalecer nesse quesito. Isso é
de grande valor para nós e, principalmente, para
o cliente. No lado da manutenção, a Lean cria
confiabilidade para os gerentes de planta. Isso

acrescenta valor, pois eles são capazes de planejar melhor e reduzir o tempo necessário para
fechar a planta, aumentando assim sua produtividade.

Dalheimer: Não houve grandes contratempos,
pois não há nenhuma área na qual a Lean não
possa ser aplicada. Como a Lean é uma caixa de
ferramentas completa, ela pode ser implementada de modo a se encaixar em qualquer situação
na KAEFER. Você pode aplicar uma gama inteira
ou somente certos aspectos da Lean. Mesmo se
a usarmos exclusivamente para nos focarmos
em uma unidade, podemos criar uma nova

transparência nesta unidade e ajudar as pessoas
a avançar, definindo objetivos e monitorando se
eles foram alcançados ou não.

Hoedemaker: Bom, excetuando-se a satisfação de
aprimorar o trabalho que fazemos, a implementação da Lean é uma questão realmente urgente.
Há um grande estresse econômico no mercado.
Os clientes estão muito sensíveis a preços, e a
reação da indústria é abaixar esses preços, reduzindo assim o lucro. Como não podemos esperar
um aumento dos preços por agora, precisamos
buscar outras formas de melhorar nosso lucro e
permanecer competitivos.

lucratividade e a competitividade. Isso, em troca,
garante empregos.

Dalheimer: Operamos numa indústria com um
conteúdo tecnológico relativamente modesto,
que exige muita mão de obra e tem obstáculos à
entrada bastante pequenos. Considerando o ambiente econômico, temos somente duas opções:
reduzir os custos ou aumentar a eficiência. A Lean
nos dá as ferramentas para nos concentrarmos
em aumentar a eficiência, melhorando assim a

Hoedemaker: E estou convencido de que podemos ganhar essa corrida se atuarmos como
grupo.

Hoedemaker: Conforme já foi mencionado, estamos concentrados, no momento, na atitude referente à implementação da Lean, mediante foco
em treinamentos, fatos e crenças. Isso já está
ocorrendo em todo o mundo, e a Lean está sendo
adotada por trabalhadores, gerentes de linha,
gerentes e administradores. O empenho será
crucial para todos e esperado de cada um.

apoiar os gerentes de unidade com processos e
padrões, para que estes possam assumir a dianteira, convencendo os trabalhadores de que essas
mudanças serão benéficas para eles. Por exemplo, a Lean ajuda a reconhecer o valor do trabalho
feito, organizar os processos e antecipar passos
de forma a exigir menos ajustes no caminho.

Dalheimer: Em seguida, a atenção será voltada
para nossos gerentes de linha. Eles precisam

Como você vê a Jornada Lean da
KAEFER em cinco ou dez anos?

Hansen: O Lean será muito mais integrado na
organização. No momento, o Lean funciona mais
como um quadro de referência para a implementação da nova abordagem e das novas estruturas.
Isso mudará drasticamente nos próximos anos, à
medida que ele se tornar parte do DNA da
KAEFER.
Hoedemaker: O Lean transformará a KAEFER,
que deixará de ser uma empresa com muitas
«ilhas» de atores individuais para se tornar uma
«nação» mais eficiente, unida e racionalizada. O
Lean nos ajudará a fornecer a mesma qualidade e
altos padrões em todo o mundo.

Dalheimer: a Lean também nos ajuda a reduzir
riscos de saúde e segurança em todos os setores,
o que é essencial para nossos funcionários, para
a gerência da KAEFER e para o cliente.

Hoedemaker: E mesmo se os objetivos não forem
alcançados, isso não é considerado um grande
contratempo, pois podemos aprender com isso e
fazer melhorias com vistas a definir e alcançar os
objetivos certos no futuro.

Hansen: Nosso sucesso é medido pelo sucesso
dos nossos clientes. Para facilitar o seu sucesso,
precisamos fazer nosso trabalho com mais
eficiência. Lean nos colocará na direção certa.
Manter a competitividade se tornou um sinônimo
de continuar na corrida – e é uma corrida que
queremos ganhar!

«Podemos ganhar essa corrida se
atuarmos como grupo.»

Hansen: Todos procuraremos formas de obter
melhorias contínuas. Às vezes, mesmo pequenas
melhorias em processos têm um grande impacto.

Dalheimer: Durante os próximos anos, veremos a
Lean em ação por toda parte. A caixa de ferramentas da Lean mostrará resultados, estimulará
a interação e difundirá as melhores práticas em
todos os níveis.

«Em cinco anos, o Lean será parte
do DNA da KAEFER.»
Hoedemaker: Essas mudanças se traduzem em
padrões de qualidade os mais altos possíveis para
nossos clientes. Isso será perceptível em tudo
que fazemos.
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Outro assunto significativo de
2014 foi o final da Campanha de
Qualidade, que culminou na celebração do PACT Day em todo o
mundo KAEFER. E qual foi a ideia
por trás dessa campanha e do
grande evento final?

Como a Campanha de Qualidade
ajudou a KAEFER a aumentar seu
reconhecimento?

Na nova estratégia de negócios,
a KAEFER está se concentrando
em serviços integrados e soluções, em vez de em soluções
completas de isolamento. Mesmo
a missão corporativa foi alterada
para refletir essa mudança.
O que isso significa para a empresa?

Como a estrutura regional fornecerá amparo a isso?

Quais são os objetivos estratégicos da KAEFER para os próximos
anos?
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Dalheimer: Bem, o PACT Day foi um exemplo
muito bem-sucedido do compromisso com a qualidade na KAEFER. Ele celebrou a conclusão e os
resultados da Campanha de Qualidade, que foi a
primeira vez em que nos reunimos, no mesmo dia
e em todo o mundo, para falar sobre um mesmo
assunto. O PACT, sigla para Planning, Administration, Communication and Technical Quality
(Planejamento, Administração, Comunicação e
Qualidade Técnica), conseguiu consolidar a
definição de qualidade na KAEFER. Esse evento
também foi uma chance de rever resultados e
celebrar sucessos obtidos. Ele realmente ajudou a
unir as pessoas na KAEFER e foi extremamente
bem recebido e organizado.

Hoedemaker: Na verdade, o PACT Day foi três
coisas: uma conclusão, uma confirmação e uma
contemplação do que está por vir.

Dalheimer: É importante identificar duas formas
de reconhecimento na KAEFER. Uma delas é interna e envolve reconhecer as conquistas dos
nossos funcionários. A outra é o reconhecimento,
da parte de nossos clientes, de que KAEFER é
sinônimo de excelência operacional. Um aspecto
importante da Campanha de Qualidade foi que
ela encorajou funcionários a gerar iniciativas
locais. Cada ideia tinha seus méritos, e o processo
em si mostrou que valorizamos a iniciativa.

Hoedemaker: Fomos convidados ao local recentemente por um cliente que delineou os altos padrões da sua empresa e, em seguida, expressou
sua apreciação pelas maneiras pelas quais a
KAEFER cumpre esses padrões. Depois disso, ele
nos disse que a alta qualidade e eficiência garantem um valor adicional para sua empresa. Esse
reconhecimento afirma que estamos no caminho
certo.

Dalheimer: Nossa missão corporativa atualizada
reflete o fato de que a KAEFER oferece aos
clientes os serviços integrados e as soluções
mais profissionais, incluindo Isolamento, Acesso,
Proteção de Superfícies, Proteção Passiva contra
Fogo e Acabamento de Interiores. Precisamos
capitalizar nossa gama de forças enquanto
maximizamos o volume. Nossos clientes
mostraram grande interesse nesses serviços, e
nós os fornecemos em qualquer combinação,
em todo o mundo e com o mesmo alto nível de
qualidade.

competência central da KAEFER, nossa expertise
técnica, presença mundial e solidez financeira
fazem de nós a melhor escolha de qualidade para
soluções e serviços integrados.

Hansen: É uma evolução da indústria. Os clientes
ficaram mais interessados em ter um pacote de
serviços. Embora o isolamento ainda seja uma

Hansen: Acho que o grande sucesso da Campanha
de Qualidade foi que todos entenderam melhor
que, na KAEFER, a qualidade significa diversas
coisas, desde fazer um bom trabalho no projeto
até uma comunicação clara, passando por um
planejamento e uma administração prudentes. A
campanha redefiniu as muitas formas pelas quais
a KAEFER é capaz de fornecer alta qualidade.

Hoedemaker: Um foco claro em serviços integrados e soluções também é um elemento-chave na
nossa diferenciação da concorrência.

«Nossa expertise técnica,
presença mundial e solidez
financeira fazem da KAEFER a
melhor escolha de qualidade para
serviços integrados e soluções.»

Hansen: A estrutura regional nos ajuda a unificar
a KAEFER e a nos posicionar para operarmos de
forma mais responsável em relação ao mercado, e
também para ficarmos unidos na tarefa de fornecer o mesmo alto nível de qualidade em todos os
lugares.

Dalheimer: Ao unir capacidades, ajudamos organizações individuais por meio da alavancagem de
forças e energias regionais. Isso também nos
ajuda a responder ao mercado por meio da procura e criação de novas possibilidades.

Hansen: A KAEFER passou por uma fase de crescimento bem forte com relação ao volume e à
expansão geográfica. Agora, nosso objetivo é
consolidar a KAEFER para permanecermos fortes
para o crescimento futuro. Também estamos num
mercado estratégico no momento, no qual temos
o benefício de poder capitalizar as maiores tendências de eficiência energética e redução de
CO2. Isso nos ajuda a cumprir nosso objetivo de
sermos eficientes e, ao mesmo tempo, termos
consciência ambiental.

Dalheimer: Também continuaremos a consolidar
nossa base, reavaliar processos e procurar novas
oportunidades de mercado em nosso setor industrial.
Hoedemaker: À medida que cumprimos nossos
objetivos de sermos mais eficientes, de destacar
o que nos diferencia e de aumentar nosso reconhecimento, nossa prioridade é, e continuará
sendo, criar valor adicional para os clientes e funcionários, com o objetivo de aumentar ainda mais
nossa força competitiva no mercado.

Entrevista com o Conselho de Administração (BOD/Board of Directors)

A ESTRATÉGIA KAEFER
Aumentar nossa força competitiva sendo reconhecidos,
mais eficientes e diferentes.
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Nossa visão do reconhecimento

Reconhecimento é ...

… ressaltar
nossa excelente
reputação.
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NOSSA VISÃO DO
RECONHECIMENTO

Em um setor industrial no qual a reputação de uma empresa muita vezes se
baseia nos resultados da execução do último projeto, a KAEFER se orgulha
em ver que os clientes estão sempre voltando. «Em nosso setor industrial, as
empresas não podem simplesmente anunciar seus pontos fortes utilizando
marketing moderno e embalagens impressionantes», diz o presidente Peter
Hoedemaker. Na opinião do presidente, deve haver reconhecimento interno com
relação àqueles que contribuíram para o sucesso da empresa. O reconhecimento
também é recebido externamente, dos clientes que escolheram a KAEFER em
um mercado muito competitivo.

Como a KAEFER opera num mercado que está em
fluxo constante e que enfrenta atualmente o risco
de redução do lucro, seus sucessos são conquistados com trabalho duro, e alguns projetos se
tornam lendários. Leia sobre as conquistas dos
projetos KAEFER C&D Sellafield ou do cargueiro
Queen Elizabeth Class. Outros projetos cumprem
e ultrapassam as expectativas de clientes da
KAEFER de forma menos evidente, superando
desafios aparentemente impossíveis, com ajuda
da expertise e da habilidade na solução de problemas da KAEFER. Por exemplo, a conclusão de
um projeto de acabamento de interiores da IKEA
pela KAEFER Construction GmbH trouxe o reconhecimento do cliente quanto à verdadeira engenhosidade da KAEFER; além disso, o projeto de
expansão de combustível limpo da SAMREF, executado pela KAEFER Arábia Saudita, rende notas
altas em QSMS (Qualidade, Segurança, Meio
Ambiente e Saúde) a uma planta petroquímica
operante.

Em um setor industrial no
qual a reputação de uma
empresa muita vezes se
baseia nos resultados da
execução do último projeto, a KAEFER se
orgulha em ver que os clientes estão sempre
voltando.
9

Nossa visão do reconhecimento

Cerimônia de nomeação da «Queen» no Reino Unido
Muita pompa e circunstância puderam
ser observadas no estaleiro de Rosyth,
na Escócia, em julho. Cinco anos após o
corte do primeiro metal no navio e 33
meses após a entrada da primeira seção
no dique seco, a rainha e o duque de
Edinburgo, acompanhados pelo primeiroministro da Grã Bretanha, participaram
da cerimônia de nomeação do maior navio militar da história da Grã-Bretanha: o
porta-aviões Queen Elizabeth Class. Durante seis anos, a KAEFER C&D fabricou
e instalou tubulações do sistema de
AVAC como parte do contrato de 62,5
milhões de euros para dois navios. Nesses projetos, a KAEFER C&D é subcon-

tratante da BAE Systems & IMTECH, que
compõe a Aircraft Carrier Alliance juntamente com diversas outras empresas.
Essa empresa foi formada especificamente para efetuar projetos complexos e
exigentes dessa natureza. Aproximadamente 45 km de tubulações são usados
por cada navio, e cerca de 500 000 horas
de trabalho foram gastas nessas atividades para a conclusão do primeiro navio.
A montagem do segundo navio, que se
chamará Prince of Wales, começou em
agosto deste ano e deve ser concluída
em 2017. Quando esses navios zarparem, eles deslocarão aproximadamente
65 000 toneladas cada.

A KAEFER recebe prêmio de segurança da Bayer
No contexto de uma construção de parcerias sustentáveis por toda a sua
cadeia de fornecimento, a Bayer convidou seus fornecedores mundiais
para participar do «Bayer Supplier Day», na BayArena, em Leverkusen. A
KAEFER, um dos fornecedores-chave desde julho de 2014, foi representada pela KAEFER Industrie GmbH. «A qualificação como fornecedor-chave
da Bayer é um grande sucesso para nós e nos coloca junto a empresas
grandes, globais e listadas na bolsa», diz Oliver Geschke, Gerente Regional
da KAEFER Alemanha Ocidental.
Cinco prêmios foram entregues no final do evento. A KAEFER recebeu o
prêmio na categoria «Contractor Safety» (Empreiteira Segura), que reconhece os trabalhos excepcionais da KAEFER para obter um ambiente de
trabalho mais seguro.
Envio meus agradecimentos sinceros a todos os funcionários nas obras de
construção da Bayer!
Eles pensam, agem e trabalham de forma segura.

Fazendo um esforço adicional: Prêmio Sellafield 2014 para a KAEFER C&D
No Fórum de Fornecedores de 2014 da Sellafield Ltd, a KAEFER
C&D foi anunciada como vencedora da categoria de fornecedores «Going the extra mile» (Esforço adicional). A escolha se baseou no trabalho da KAEFER C&D como fornecedora especializada de acessos e isolamento que auxiliou na recuperação da
planta de vitrificação de resíduos no complexo da Sellafield.
A KAEFER C&D demonstrou uma abordagem proativa ao introduzir formas alternativas de acessos, trabalho flexível e aquisição inteligente de materiais e equipamentos. Isso resultou em
economias de custos significativas para o cliente e foi realizado
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com zero acidentes ou incidentes. Esse é um exemplo excelente
do funcionamento eficiente do contrato-quadro de acessos e
isolamento, válido para todo o complexo. O projeto de recuperação da planta de vitrificação de resíduos demonstra como a
KAEFER C&D, enquanto fornecedora especializada, é capaz de
construir parcerias de longo prazo e continuar desenvolvendo
os altos padrões de fornecimento de serviços que já executa em
todo o complexo da Sellafield. A instalação da Sellafield, localizada em Cumbria, no norte da Inglaterra, cobre uma área de
mais de 6 km2, o que faz dela a maior central nuclear da Europa.
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IKEA LUV SHOPPING Lübeck:
Um teto sem igual
Desafios:
A KAEFER Construction GmbH em Kiel recebeu
as seguintes tarefas:
1) Construir um teto que acomodaria até 60 mm
de movimento na estrutura de sustentação de
aço.
2) Construir um teto medindo 5500 m2, com
132 luminárias redondas e frisos diagonais, na
metade do tempo exigido normalmente.
Fatos:
> Teto com movimento de 60 mm
> 5500 m2 de teto
> 132 luminárias redondas
> Somente oito meses para concluir o projeto
Situação:
Quando a KAEFER Construction recebeu o contrato de acabamento de interiores da IKEA
Centre Group Deutschland, o projeto inteiro já
estava atrasado devido à complexidade da estrutura de sustentação de aço. A construção
planejada e encomendada do teto com isolamento rigoroso não acomodava movimentos
significativos na estrutura de aço.
Como resultado, não foi possível cumprir a data
inicial de começo, que seria de agosto de 2013,
e a KAEFER somente pôde começar a instalação
de drywall em outubro de 2013. A construção
da estrutura de aço de sustentação ocorreu

paralelamente, pois ela havia sido postergada
devido a neblina e geada. O prazo do projeto
era junho de 2014.
Solução:
A KAEFER desenvolveu, planejou, modelou e
apresentou duas soluções alternativas ao
cliente que poderiam reduzir o tempo de construção e, ao mesmo tempo, acomodar o movimento na estrutura de aço. A solução escolhida
pelo cliente usou articulações intervaladas em
uma construção de placa de gesso, incluindo
uma articulação de dilatação em intervalos de
8 m, evitando dessa forma o preenchimento
de articulações, que exige muito tempo, e

acomodando movimentos potenciais da estrutura de aço. Um aumento de mão de obra e de
horas de trabalho resultou numa conclusão em
tempo recorde, e outras encomendas de acabamento de interiores foram concluídas dentro do
prazo, para a satisfação do cliente.
Conclusão:
Soluções técnicas inovadoras, uma equipe trabalhadora e altamente habilidosa e uma gestão
de fluxo de trabalho coordenada cuidadosamente, graças a um planejamento bem pensado, todos resultaram num cliente feliz e numa
equipe KAEFER orgulhosa.

«A KAEFER enfatiza muito a Qualidade, a
Segurança, o Meio Ambiente e a Saúde em todo
o mundo. Ficamos extremamente contentes com
nossas notáveis conquistas nesses quesitos, pois
elas beneficiam nossos trabalhadores e suas
famílias e, ao mesmo tempo, demonstram a
habilidade da KAEFER em fornecer resultados de
alta qualidade de forma segura e eficiente – um
valor adicional para nossos clientes», diz o COO
Philipp Dalheimer.

A KAEFER enfatiza muito
a Qualidade, a Segurança, o Meio Ambiente e
a Saúde em todo o mundo.
Iniciativas implementadas e objetivos definidos
em diferentes unidades da KAEFER servem para
motivar e reconhecer as conquistas de indivíduos
e equipes que se esforçam muito para proteger o
seu próprio bem-estar e o dos demais. Sharath
Shetty, gerente de QSMS na KAEFER Arábia
Saudita, discorreu sobre as diversas campanhas
em andamento que levaram ao cumprimento do
objetivo ZERO no projeto SAMREF. Para reduzir
os incidentes a «zero», eles abordaram assuntos
como: uma campanha de segurança no trânsito
para reduzir acidentes; o trabalho em campanhas
de segurança em alturas para alertar sobre objetos em queda; e demonstrações com relação a
sistemas de combate ao fogo, a fim de desenvolver abordagens proativas para prevenção de pos-

síveis danos à propriedade e de lesões causadas
pelo fogo. Além disso, foi implementado um sistema de gerenciamento integrado que desenvolveu ainda mais a cultura QSMS entre os funcionários. «O objetivo era entender melhor como
procedimentos e uma cultura voltada para a segurança podem beneficiar trabalhadores e supervisores», diz Shetty. As campanhas começaram em
junho de 2013 e, em março de 2014, havia sido
alcançada a barreira de cinco milhões de horas de
trabalho sem acidentes com afastamento (LTI).
Na KAEFER Thermal, da África do Sul, o gerente
de contrato Johann Torre e sua equipe também
têm motivo para comemorar. O fornecedor de eletricidade Eskom’s Tutuka Power Station, supervisionado por Elliot Mhlongo, atingiu 2000 000

horas de trabalho sem LTI. Ao passo que a estação Majuba, supervisionada por Sipho Sambo da
KAEFER, também atingiu 2000 000 horas de
trabalho sem LTI, a estação Matimba ultrapassou
recentemente a marca de 1500 000 horas de trabalho sem LTI, sob a supervisão de Kobus Greeff.
Este ano, no entanto, o grande destaque foi a
KAEFER LLC nos Emirados Árabes Unidos (EAU)
que, sob a supervisão atenta do Diretor Presidente Sanjay Kumar e de uma equipe de QSMS
bem estabelecida, atingiu 25 milhões de horas de
trabalho sem LTI. O último LTI foi há pouco mais de
seis anos. Essa conquista é única, principalmente
considerando que o enorme grupo de trabalhadores atua no deserto, em condições adversas.
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«Isso tem grande significância, considerando
que os EAU progrediram muito enquanto enfrentavam vários desafios. Acreditamos fortemente
em nós mesmos como uma equipe que ousou se
fundir e sintonizar com a cultura de trabalho dos
EAU e da KAEFER, com suas altas exigências de
qualidade no trabalho e num ambiente competitivo», diz Kumar. Segundo Sanjay Kumar, compromisso, lealdade, trabalho duro, forte apoio da
gerência e uma abordagem de qualidade em relação à segurança no trabalho são os fatores que
contribuíram para esse sucesso. «Nunca fazemos
concessões em termos de saúde e segurança e
não ficaríamos aquém do esperado. Continuamos
nos destacando nesse quesito, assumindo responsabilidade pessoal e motivando e encorajando
colegas a ser diligentes e vigilantes a cada segundo, minuto e hora do dia de trabalho, para
salvaguardarmos a nós mesmos e aos padrões de
segurança da empresa», diz Kumar.
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Não é nenhuma surpresa que a campanha «Think
Quality», que abrange toda a empresa, também
tenha gerado novas iniciativas por meio da cooperação, o que ocasionou respostas muito positivas.
A campanha culminou, em 2014, com o PACT Day
(PACT significa Planejamento, Administração,
Comunicação e Qualidade Técnica) e é uma prova
do que pode acontecer quando muitas mãos e
mentes comprometidas da KAEFER se unem
em todo o mundo. A campanha reconheceu a
expertise e os esforços de colegas da KAEFER
internamente e teve o objetivo de motivar
funcionários a inovar e aprimorar processos em
toda a empresa.

Compromisso,
lealdade, trabalho duro, forte apoio
da gerência e uma abordagem de
qualidade em relação à segurança
no trabalho são os fatores que
contribuíram para esse sucesso.
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UMA equipe – UM Quality PACT
11 de março de 2014: A Campanha de Qualidade de 2013/14 estava terminando, mas ainda
havia um compromisso a cumprir: fazer com
que todos na KAEFER concordassem com o
KAEFER Quality PACT.
8 h NZST (GMT +12 horas): Motunui,
Waitorara, Wharerara: o PACT Day começou
com as equipes da KAEFER na Nova Zelândia!
10 h AWST (GMT +8 horas): em Kwinana, a
equipe KAEFER australiana foi a próxima a
participar!
Cingapura, Malásia, Tailândia, Oriente Médio,
África do Sul, Leste Europeu, Europa Central,
América do Norte, América do Sul e México: a
cada hora, era possível ver como colegas da
KAEFER em todo o mundo estavam partici-

pando do PACT Day e declarando seu compromisso com a Qualidade.
14 h MDT (GMT ‒6 horas): a ALBRICO KAEFER
foi a última a participar do PACT Day!
De leste a oeste, a KAEFER conseguiu dedicar
24 horas exclusivamente à Qualidade em todo
o mundo. Essa foi outra maneira de continuar
promovendo um dos nossos princípios fundamentais: «Baseamos nossos relacionamentos
com o cliente e nossa lucratividade de longo
prazo na excelência de qualidade e na melhoria
contínua de processos.»
Uma grande oportunidade de mostrar que,
como um todo, somos parte de uma equipe
KAEFER!
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O presidente Peter Hoedemaker acredita que o
reconhecimento é essencial para o fornecimento
das soluções e dos serviços integrados mais profissionais. Ele declara: «Acreditamos no nosso
próprio sucesso, mas também precisamos divulgar isso para todos!» Comunicar nossas conquistas e a proposta de valor que a KAEFER faz aos
seus clientes é um próximo passo importante que
a KAEFER deve tomar.
«De maneira geral, nosso maior desafio é fazer
com que os tomadores de decisão do cliente pesem os custos imediatos contra as economias
obtidas pela qualidade a longo prazo. Essa é a
chamada de ação principal para nossos vendedores em todo o mundo», diz o COO Philipp
Dalheimer. Embora o preço dos serviços e
produtos seja um fator crucial, «a qualidade da
relação construída ou não com um cliente tem um
peso no mínimo igual para os resultados de
vendas e para a longevidade da lealdade dos
clientes», confirma Ole Biörnsen, Diretor de
Vendas da KAEFER Industrie GmbH, Alemanha.
Com o software Microsoft Dynamic CRM (Customer
Relationship Management/Gerenciamento de
Relacionamento com o Cliente), a KAEFER Industrie
GmbH, na Alemanha, encontrou a ferramenta
correta para ajudá-los a gerenciar, priorizar, atualizar a relatar estrategicamente um volume

enorme de informações. No entanto, o Dynamic
CRM é muito mais que um simples software plug-and-play. Para atingir sua eficiência total, ele
precisa ser implementado gradualmente, para
ficar alinhado com os objetivos de negócios em
evolução da empresa e apoiar os mesmos. O programa não é chamado de «Dynamic» CRM à toa:
ele se adapta por meio de relatórios contínuos e
pela avaliação das muitas e variadas necessidades do usuário.
Parece complicado? «Ele realmente exige alguns
ajustes de pensamento e processos. Alguns
membros de equipes podem ter medo de perder
controle pessoal do seu território, mas, em vez
disso, eles acabam ganhando uma melhor visão
geral dele», diz Biörnsen. Ele diz que «o sucesso
nas vendas é obtido mediante o cultivo de um
diálogo aberto com seus contatos regionais.
Ninguém pode acabar com esse relacionamento
se ele for bem gerenciado. A ferramenta de CRM
nos ajuda a fazer isso.»
Biörnsen valoriza o programa, que é utilizado em
seu departamento desde 2012, por sua habilidade
para ajudá-lo a priorizar e monitorar a comunicação, assim como a acessar informações históricas
sobre projetos.
Como uma ferramenta dinâmica que pode ser
implementada de forma flexível e em diferentes

De maneira geral, nosso maior
desafio é fazer com que os tomadores
de decisão do cliente pesem os custos
imediatos contra as economias
obtidas pela qualidade a longo prazo.
níveis, o CRM também se encaixa bem na Jornada
Lean da KAEFER. Contudo, Biörnsen enfatiza que
é importante examinar as necessidades e recursos do próprio departamento de vendas antes de
optar por usar a ferramenta CRM, talvez desnecessariamente: «No nosso departamento, cremos
que a ferramenta nos ajudou a gerenciar melhor
nosso recurso mais essencial: o tempo.»

Também foi dito que o CRM ajuda a analisar resultados, fornecendo assim melhorias mensuráveis em transparência, produtividade e, em última
instância, crescimento da empresa. Segundo
Biörnsen, gerentes se beneficiam principalmente
de recursos da ferramenta CRM que facilitam
seus resultados de relatórios e tomadas de decisões eficientes.
Com ou sem um sistema de CRM, relacionamentos sustentáveis são muito importantes para a
KAEFER como um todo. Seja ao cultivar relações
empregatícias por meio do treinamento e diálogo,
ao se empenhar ativamente em questões ambientais ou ao se manter a par do que está ocorrendo
em toda a indústria, a sustentabilidade é o objetivo central. É por isso que a KAEFER também
colabora com instituições e associações como a
Fundação Europeia de Isolamento Industrial (EiiF)
e apoia desenvolvimentos em andamento e
projetos de pesquisa que ajudam a trazer novas
técnicas ao mercado.
A reestruturação regional recente também provou sua eficiência na promoção de uma comunicação mais estreita entre a gerência, os funcionários e os clientes. «Nossas organizações não só
estão mais bem posicionadas para atender às
necessidades dos clientes como também podem
responder mais rapidamente a oportunidades e
desafios», diz Dalheimer. Essa rapidez de resposta é um ponto forte que também se traduz em
valor adicional instantâneo para o cliente.
Obviamente, esse fator causa impacto no reconhecimento da qualidade e da expertise da
KAEFER, que anda de mãos dadas com a confiança. Esse é um recurso obtido com muito esforço, que a empresa leva extremamente a sério.
Seus relacionamentos com os funcionários, clientes e as organizações que regem a indústria vão
muito além da superfície. A ênfase de longa data
em saúde, segurança, qualidade e eficiência rendeu à KAEFER reconhecimento e uma reputação
excelente em todo o setor industrial.

A segunda Pesquisa com Funcionários da KAEFER – Chegando até você em 2015!
Após o sucesso da pesquisa global com os funcionários da KAEFER em 2012, temos prazer em
anunciar que a segunda pesquisa estará aguardando suas valiosas opiniões em abril de 2015.
Em 2012, mais de 70 % de todos os funcionários
da KAEFER responderam com seu feedback e
suas sugestões de melhoria. Em função disso, a
KAEFER pôde avaliar resultados e começar a
realizar mudanças e melhorias sugeridas. Para
aqueles de vocês que perderam a última pesquisa, vocês deverão dar sua opinião sobre
questões como:

14

>
>
>
>
>
>
>

Trabalho e trabalho em equipe
Recompensas e reconhecimento
Cultura, ética e diversidade
A Jornada Lean da KAEFER
Gestão de linha
Cliente e qualidade
Saúde, segurança e meio ambiente

Sua opinião conta, e suas contribuições ajudarão mais uma vez a fazer da KAEFER um local
de trabalho ainda melhor.
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Desenvolvimento
de funcionários e
volume de
negócios do
Grupo

Volume de negócios
(em bilhões de euros)
Funcionários

2010

2011

2012

2013

2014

1,2

1,3

1,4

1,3

1,3

17 000 18 000 19 000 19 000 19 000

Reunião Internacional
de Gerenciamento de 2014
Viajante, são seus passos o caminho e nada mais.
Viajante, não há caminho. Faça seu caminho andando.
Em outubro, Burgos, uma cidade pequena no
norte da Espanha, foi o local da Reunião Internacional de Gerenciamento de 2014 da KAEFER.
Graças a uma mudança no revezamento, as reuniões agora acontecem a cada 18 meses. Os participantes passaram três dias em um antigo monastério para se atualizar sobre os últimos
desenvolvimentos do Grupo, compartilhar informações e conhecer a nova estratégia competitiva
da KAEFER. O modo de aumentar nossa força
competitiva sendo reconhecidos, mais eficientes
e diferentes dos demais foi o foco principal da
reunião deste ano. Uma longa caminhada pelo
«Caminho de Santiago», a antiga trilha dos peregrinos que passa por Burgos, confirmou o foco e
o compromisso da alta gerência da KAEFER com
a Jornada Lean.

Antonio Machado

Empresa com o Melhor Desempenho (2013): KAEFER WANNER S.A.S., França
Desempenho Excepcional (2013): KAEFER Thermal Contracting Services (PTY) LTD., África do Sul
Melhor Desenvolvimento (2013): KAEFER LLC, Abu Dhabi
Segurança e Saúde – Maior Avanço (2013): KAEFER Thermal Contracting Services (PTY) LTD.,
África do Sul
Segurança e Saúde – Melhor Desempenho (2013): KAEFER LLC, Abu Dhabi
Prêmio Lean 2013/2014: KAEFER Arábia Saudita, Projeto: Oleodutos Externos SADARA
Prêmio Lean 2013/2014: KAEFER Serviços Industriais Ltda., Brasil, Projeto: Lote 2

Feiras de 2015

Venha nos encontrar em:
9 a 11 de junho
POWERGEN EUROPE
Amsterdã, Holanda

20 a 22 de outubro
OFFSHORE TECHNOLOGY DAYS
Stavanger, Noruega

23 a 26 de junho
BRASIL OFFSHORE
Macaé – Rio de Janeiro, Brasil

27 a 30 de outubro
GASTECH, Cingapura
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Aos poucos, a filosofia Lean está se tornando
parte da cultura KAEFER. Com mais de 40 projetos em 2014 que aplicaram os princípios
Lean, a KAEFER está criando a capacidade
para melhorias contínuas e maior eficiência ao
redor do mundo. Dois especialistas nessa área
participaram da K-WERT deste ano com suas
opiniões sobre o Lean. David Mann, um espe-

cialista em «Sistemas de Gerenciamento Lean»
com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento e na liderança de conversões do
processo comercial lean em vários setores e
funções comerciais, fala sobre como manter o
sucesso do Lean. Gerardo Aulinger, treinador
de KATA, participa da K-WERT com a questão
«Liderança ou coaching? Faça ambos!»

Mantendo o sucesso do Lean

VOCÊ PODE SER
A PEÇA QUE FALTAVA
Como encarregado ou supervisor, você costuma
saber com o que a sua equipe está trabalhando.
Mas, como gerente, e da mesma forma que seus
colegas em setores do mundo todo, você provavelmente não sabe as dificuldades frequentes que
ela precisa enfrentar para completar suas tarefas.
Antes que você discorde, deixe-me explicar porque isso é essencial para o sucesso ou fracasso
do Lean. Muitas iniciativas Lean não duram e se
desintegram logo após a partida da equipe Lean.
Mas você pode ser a peça que faltava para manter
o sucesso do Lean. No design do processo Lean,
a maior parte do trabalho da linha de frente não é
muito diferente. Materiais, equipamentos e objetivos permanecem em grande parte inalterados. É
o seu trabalho que mais se altera. Não é mais
difícil, mas é muito diferente.
Então, qual é a natureza do Lean? Por que você é
a peça que faltava? Quais ferramentas, práticas e
comportamentos de liderança sustentam o Lean?
Primeiramente, a abordagem Lean concentra-se
em eliminar o desperdício que se esconde a olhos
vistos, como retrabalhos, soluções, atrasos, informações e materiais incorretos ou incompletos,
transporte excessivo, inventário incorreto, etc. A
análise, o design e o gerenciamento Lean exigem
que você siga três etapas básicas:

1. Ir ao local de trabalho.
2. Observar o processo.
3. Falar com as pessoas.
O design Lean padroniza os processos comerciais
e métodos de trabalho. A Lean objetiva eliminar o
desperdício nesses processos comerciais. Os processos Lean não são perfeitos; são apenas os
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melhores que conhecemos por enquanto. Eles
buscam expor problemas e trazer melhorias.
Quando comparados a um processo padronizado,
as divergências logo se destacam.
Os processos que passaram por uma renovação
muitas vezes entram em conflito com os hábitos
já estabelecidos: «Sempre fizemos desta forma».
Se os novos processos não forem monitorados
com processos de suporte e os trabalhadores da
linha de frente não forem encorajados a seguir os
novos métodos, os velhos hábitos retornarão rapidamente. Lembre-se: os designs Lean costumam trazer melhorias, mas não são perfeitos.
Problemas acabam surgindo. Ambos os fatores
exigem que você se concentre no processo para
expor problemas e conduzir melhorias.
Em segundo lugar, o foco no processo é essencial
para que você cumpra seu papel como a peça que
faltava: as ferramentas, práticas e comportamentos do Sistema de Gerenciamento Lean (LMS/
Lean Management System) permitem que você
mantenha e amplie os ganhos dos processos
Lean. O LMS cria o foco ao comparar os resultados esperados de um processo Lean com o desempenho real por meio de controles visuais. O
LMS se inicia no local de trabalho com o registro
feito pelos trabalhadores acerca do desempenho
real em comparação ao esperado. Ao contrário
das práticas convencionais, o LMS busca registrar
os problemas da linha de frente à medida que
acontecem, problemas esses que interrompem,
atrasam e frustram àqueles que realizam e supervisionam o trabalho.
Portanto, reduza o tempo que você passa em reuniões e na frente do computador, principalmente
se estiver trabalhando no local de operação. Vá ao
local de trabalho várias vezes por dia. Resolva
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pequenos problemas. Verifique os gráficos de
controle operacionais (controles visuais) que
capturam e registram problemas. As expectativas
foram atendidas? Ótimo! As expectativas não foram atendidas? Por quê? Quantidade certa, material errado? Perceba oportunidades para resolver
problemas maiores. Observe o processo e os métodos. Fale com os trabalhadores, principalmente
quando os processos ou métodos forem divergentes. Não espere para descobrir que o desempenho não atende ao cronograma, está ultrapassando o orçamento ou não cumpre o padrão.
No dia seguinte, faça uma reunião breve com os
líderes de equipe e os representantes de suporte.
Mencione os problemas presentes nos gráficos de
controle do dia anterior. Primeiro, atribua e divulgue tarefas por meio de uma lista de ações para
compreender as causas e, depois, elabore ações
que as eliminem. Quem fará o que e até quando?
Pergunte a respeito das tarefas que devem ser
entregues no mesmo dia. Se estiverem concluídas, codifique-as com a cor verde; se atrasadas,
codifique-as com a cor vermelha. Essa prestação
de contas em relação às tarefas serve para transformar problemas em melhorias.

Por último, crie uma rotina diária. Seu trabalho
como líder é estar ao lado das suas equipes várias
vezes por dia (no caso de encarregados ou supervisores). Monitore a aderência dos trabalhadores
e da cadeia de suprimento ao processo padronizado, encoraje o seu seguimento, explique os
benefícios disso e peça sugestões de melhoria.
Leia e rubrique os gráficos, mostrando que eles
são importantes para você. Faça a reunião de
prestação de contas diariamente, a fim de lidar
com os problemas e as frustrações que eles

causam e eliminá-los. Assuma a responsabilidade
pelas tarefas apropriadas. Conclua essas tarefas
dentro do prazo.
Dessa forma, seu foco no processo cria uma execução consistente, expõe problemas e frustrações e os transforma em melhorias. É assim que
encarregados, supervisores e gerentes mantêm a
Lean, conduzem melhorias contínuas e obtêm
mais sucesso no trabalho.

O Sistema de Gerenciamento Lean cria um circuito
fechado de foco no processo e conduz melhorias
3. Melhoria sustentada:
Trabalho de liderança padrão
2. Melhoria:
Prestação de
contas visual diária

Foco no
processo!

LIDERANÇA
OU COACHING?
FAÇA AMBOS!

1. Foco frequente na
integridade do processo:
Controles visuais

O papel do gerente de linha na
melhoria contínua do processo
Uma melhoria de processo verdadeira significa
inovação ou desenvolvimento de novos recursos
antes que qualquer outra pessoa os possua ou
domine. Para saber se estamos realmente inovando, as perguntas a seguir têm de ser respondidas com um «NÃO» retumbante:
>
>
>
>

A maioria apoia sua empreitada?
Ela já funciona?
Você já sabe como ela irá funcionar?
Você consegue provar que ela irá funcionar?

A verdadeira inovação se baseia na incerteza e
imprevisibilidade, algo que nos parece ameaçador
e que geralmente é de difícil aceitação para uma
empresa. Ela só pode acontecer fora da nossa
zona de conforto e requer uma atitude significativa de confiança, otimismo, perseverança, tolerância e vontade de aprender. A maioria de nós
desenvolve primeiro essas habilidades e, para nos

ajudar nisso, precisamos da mistura certa de liderança e coaching.
«Mike Rother explica em seu livro Toyota Kata que
a saída da zona de conforto e a melhoria contínua
de processos pode se basear em dois padrões
para o aprendizado de funcionários e gerentes»,
diz Alexander Faber, Chefe de Estratégia
Corporativa e Desenvolvimento Comercial e Líder
Lean Global. Ele acrescenta: «Essas duas rotinas
são o ‹Kata de Melhoria›, que melhora processos
continuamente em relação às condições-alvo
desafiadoras, e o ‹Kata de Coaching›, que é um
padrão de liderança para o ensino do ‹Kata de
Melhoria›».
Aprender e dominar o «Kata de Melhoria» flexível
e com conteúdo neutro requer prática e fracasso
regulares sob a orientação de um coach. Durante
o treinamento, o coach trabalha tópicos que levam
o discípulo aos limites de suas próprias capacidades e deixam a identificação e solução de proble-

mas completamente sob sua responsabilidade. O
coach também dá ao discípulo espaço para fazer
experimentações em um ambiente aprobativo e
sem julgamentos e fornece ferramentas e
métodos para trabalhar o «Kata de Melhoria» de
maneira metódica e experimental.
Mas um discípulo não pode aprender o que ele(a)
já sabe. Portanto, o coach é responsável por fornecer
uma visão, um objetivo e desafios apropriados
que se encontrem fora da zona de conforto.
Já que essas tarefas não são opcionais nem voluntárias, o coach deve demonstrar uma liderança
firme, mas respeitosa e construtiva, para com seu
discípulo. Uma vez que o objetivo é, afinal, desenvolver e aumentar a confiança e reduzir os medos, o coach detém total responsabilidade pelo
sucesso ou fracasso de um discípulo.
Fonte: Gerado Aulinger, verbesserungskata.de
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Nossa visão da
Tarciano Rodrigues Costa
Gerente da unidade – Brasil

Onde você

«A melhoria do processo Lean reduz horas e custos e aumenta a
qualidade para a KAEFER, mas também economiza horas de trabalho
nas plataformas, algo essencial para o cliente.»

Onde você
«Ser um gerente de unidade Lean significa aceitar uma série de desafios e
responsabilidades. Ser um gerente de unidade Lean significa criar condições que
permitam à equipe cumprir seus objetivos. Para fazer isso, é necessário
compreender as ferramentas e a filosofia Lean da KAEFER e unir e guiar a equipe
nessa direção. A equipe precisa participar; isso é algo obrigatório para atingir
nossas metas.»

O resumo

«Eu comparo a Lean com a fisioterapia. É necessário haver melhoras todos os
dias. Hoje, você obtém resultados melhores do que os de ontem. Não é fácil,
porque você precisa se esforçar muito para chegar lá, mas o resultado final é
satisfatório. E, então, esse resultado se torna o novo ponto de referência a partir
do qual se fazem mais e mais melhorias.»
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Jornada Lean da KAEFER
Scott Ramsay
Líder Lean Local – Tailândia

enxerga benefícios?

«Descobri que as pessoas na Tailândia e em outros países do sudeste
asiático gostam da ideia e estão dispostas a fazer parte dela. Todo
mundo quer deixar seu dia mais fácil e mais seguro. Tornar-se mais
eficiente em um dia e melhorar o equilíbrio entre o trabalho e a vida
pessoal são aspectos que afetam o moral e o processo das pessoas.»

enxerga desafios?
«O desafio é evitar linguagem técnica quando se comunica o Lean.
Para passar a mensagem correta, é necessário todo um novo nível
de comunicação.»

do Lean?

«Lean significa convencer as pessoas a adotar um nível de cultura
totalmente inédito. Também significa trabalhar de modo mais seguro
e inteligente. Você tem que conseguir ir para casa no horário certo e
sentindo-se feliz.»
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Ramneek Datt

A história de um homem que ajudou a erguer a
KAEFER no Oriente Médio
Passaram-se 20 anos desde que Ramneek Datt,
Diretor Regional da KAEFER no Oriente Médio e
na Índia, ouviu falar de uma empresa alemã que
queria iniciar operações no Oriente Médio. «Fui
nomeado primeiro funcionário comercial, como
Gerente de Contratos, por Helmut Hecht, agora
Diretor Regional da Europa Central», relembra
Datt, que comemora seu 20.º ano na KAEFER no
dia 1 de junho. Era uma época em que a maioria
dos executivos da KAEFER no Oriente Médio era
composta por europeus que se reportavam a um
líder na Alemanha. Muito rapidamente, Datt foi
nomeado Gerente de Filial de Abu Dhabi em 1996
e Gerente Geral em 1998.
Treinado em engenharia mecânica, ele vive na
região há 34 anos e atualmente divide seu tempo
entre Dubai, Abu Dhabi e outras cidades de
países do Golfo Pérsico. Datt tem sido a força
propulsora por trás do crescimento da KAEFER
na região desde 2000, quando a operação da
20

empresa na área ainda era pequena, com apenas
175 funcionários, até agora, que é ocupada por
mais de 5000 pessoas. Ele considera Ian Parrott,
ex-Diretor Presidente da KAEFER no Oriente
Médio e agora Conselheiro Estratégico do Grupo,
como um mentor e bom amigo: «Ele me deu a
autoridade para tomar decisões ousadas nos
primeiros anos de desenvolvimento, para transformar a empresa em uma organização superior.
Hoje em dia, o Oriente Médio é uma das regiões
mais bem-sucedidas e também a segunda maior
do Grupo em número de funcionários», diz Datt.
Não é de se surpreender que tenha sido
convidado para se tornar membro do Comitê de
Gerenciamento do Grupo no dia 1 de janeiro de
2013, o que ele diz ser uma grande honra para um
indiano. Sob o comando de Ramneek Datt, a
KAEFER foi capaz de fazer seus negócios crescerem de maneira orgânica nos Emirados Árabes
Unidos, em Catar, na Arábia Saudita, em Omã, em

Kuwait e em Bahrain. Os destaques desse
período incluem um contrato para a Das Island da
ADGAS. «Esse projeto estabeleceu a fundação
da KAEFER Oriente Médio», diz Datt. Outros
destaques foram o sucesso do projeto da Dolphin
Energy no Catar e o recém-concluído Projeto de
Gás Shah em Abu Dhabi.
Descrito como um «líder benevolente» por sua
equipe, Ramneek Datt também está envolvido
com muitas iniciativas filantrópicas e beneficentes nos Emirados Árabes Unidos e em seu país de
origem, a Índia.
Marido «orgulhoso» de sua esposa, Rashi, com
quem está casado há 26 anos, e pai de Richie e
Raunak, Ramneek Datt diz que as três coisas que
o incentivam a seguir em frente são: «Em ordem
de prioridade, a arte de viver (ioga e meditação),
a KAEFER e o golfe!»
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É a equipe que
vence a corrida
Ficar à frente da concorrência é algo que a
KAEFER leva muito a sério. A equipe também
sabe como ficar motivada para esse propósito.
Os funcionários de vários locais KAEFER formaram equipes esportivas que treinam e competem
juntas.
Quando Johannes Gawor, um profissional de TI da
KAEFER em Butzbach, na Alemanha, fez uma
brincadeira com o seu chefe dizendo que perderia
30 kg e competiria com ele e os 72 000 outros
participantes do JP Morgan Corporate Challenge
em Frankfurt este ano, ele ficou um pouco
surpreso pelo «Combinado!» que recebeu como
resposta.

Gawor começou a treinar imediatamente, encontrava-se duas vezes por semana com os seus colegas após o trabalho e passou a se alimentar de
maneira saudável. Cumprindo o desafio, Gawor
perdeu 30 kg, com a ajuda de um médico, a tempo
de participar da corrida. «Saber que os meus
colegas também estavam se preparando para a
corrida me deixou realmente motivado», ele
disse. No fim, foram o desafio e o espírito de
equipe que o ajudaram a alcançar seu objetivo.

Johannes Gawor

A KAEFER cuida de seus funcionários, e isso se tornou um de seus princípios
fundamentais. Quando a empresa começou a se expandir globalmente, o
mesmo aconteceu com as suas obrigações para com a comunidade. Em 2010,
logo após a aquisição da KAEFER SOUYET, o Chile foi atingido por um dos
mais devastadores terremotos vivenciados pela humanidade. Enquanto os
funcionários da KAEFER buscavam uma maneira de consolidar seus esforços
para ajudar as muitas pessoas que haviam sido afetadas a começar a reconstruir, surgiu a ideia da KAEFER FOUNDATION. Em 2013, quando uma
enchente na Alemanha que causou graves danos, a organização sem fins
lucrativos já estava estabelecida para receber doações e ajudar pessoas
necessitadas por meio da iniciativa «Aktion Deutschland hilft», uma
coligação de organizações alemãs renomadas que fornecem auxílio de
emergência.

Agora, em seu quinto ano, a KAEFER FOUNDATION gGmbH concentra-se em
fornecer apoio nas seguintes áreas:
>	Prevenção contra HIV/AIDS, tuberculose e epidemias e apoio àqueles
que sofrem com essas doenças;
> Medidas de treinamento e bolsas educacionais e vocacionais;
> Pesquisa e desenvolvimento científico, e iniciativas inovadoras;
>	Proteção ambiental, principalmente nas áreas de mudança climática e
consumo eficiente de energia;
> Projetos de desenvolvimento para crianças e jovens;
> Auxílio em situações de catástrofe.
A KAEFER FOUNDATION é um esforço de equipe que conta com o apoio de
todas as filiais da KAEFER ao redor do mundo e é financiada somente por
doações. Leia o Relatório de Sustentabilidade da KAEFER para saber mais
sobre as iniciativas e sobre o que você pode fazer.
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A KAEFER NA COMUNIDADE
Esforço beneficente na Arábia Saudita
Como empregadora responsável, a KAEFER na
Arábia Saudita sempre encorajou seus
funcionários a contribuir para o bem-estar de
seus arredores e da sociedade. Embora a maioria
dos funcionários da KAEFER na Arábia Saudita
acredite que «é dando que se recebe», esses
esforços e, portanto, o impacto de tais
contribuições eram dispersos e, às vezes, menos
eficazes. Compreendendo o poder da contribuição

coletiva, o comitê de bem-estar da KAEFER na
Arábia Saudita, chefiado por Haider Ali Khan,
Diretor de Aquisições, decidiu introduzir vários
quiosques do tipo «compre por uma causa» nos
locais dos projetos espalhados pelo país. Os produtos são oferecidos para todos os funcionários
da KAEFER na Arábia Saudita, e os lucros dos
quiosques são direcionados para inúmeras
atividades filantrópicas e de responsabilidade

social corporativa (CSR/Corporate Social
Responsibility). «O dinheiro gerado pelos
quiosques será somado aos fundos alocados
pela KAEFER para atividades de responsabilidade
social e será usado para fins de caridade»,
confirma Divakaran Kollon, Gerente Geral
Assistente – Operações, Recursos Humanos e
Administração.

A KAEFER C&D lança uma luz sobre as questões ambientais no escritório
Em suas viagens pelo Reino Unido, Shaun Taylor, Gerente
de Qualidade e Responsável por Sustentabilidade
da KAEFER C&D, sentiu-se inspirado a adotar uma
campanha leve a favor da economia de energia, a qual
ele descobriu em um hotel.
Lembrando as pessoas, de um jeito bem-humorado, de
desligar a luz quando uma sala não estivesse em uso,
os adesivos aplicados acima dos interruptores diziam o
seguinte: «Esta sala não tem medo do escuro. Usar o
interruptor economiza energia». Esses adesivos foram

aplicados em todos os escritórios da KAEFER C&D e
em alguns locais de trabalho e adotados até mesmo
pela Sede da KAEFER em Bremen.
Talvez essa pequena mas atenciosa campanha conscientize-nos sobre as atitudes que podemos tomar
diariamente para economizar energia, o que não só
ajuda o meio ambiente, mas também economiza
dinheiro para a empresa.

Mais saúde na empresa, com menos faltas no trabalho por motivos de doença, na Noruega
Thorbjørn Jensen, Vice-presidente de Recursos
Humanos da KAEFER ENERGY, explica que a equipe
de gerenciamento norueguesa estava dedicada
a reduzir a taxa de licenças de curto prazo por
motivos de doença, de 3,1 %, que resultou em despesas de mais de € 1,5 milhões somente em 2013.
A Gerência e o Departamento de RH fizeram uma
reunião com os funcionários afetados para discutir
se arranjos especiais poderiam ser feitos para fazer
a pessoa voltar ao trabalho mais cedo e conversaram imediatamente com aqueles que tiraram licença por motivos de doença para determinar tarefas que poderiam ser cumpridas sem agravar seu
estado de saúde.

As taxas de licenças por motivos de doença foram
divulgadas na intranet para todos os funcionários na
tentativa de melhorar o foco e, de acordo com Jensen,
gerar um pouco de competição interna. «Após apenas
sete meses, temos atualmente uma taxa de 2,3 %
licenças de curto prazo por motivos de doença».
«O mais importante é que deixamos nossos funcionários sentirem que estão sendo vistos e ouvidos
pela empresa e que seu trabalho é valorizado», diz
Jensen. O treinamento em habilidades de comunicação para supervisores, as discussões construtivas e
as entrevistas de avaliação com funcionários e o
feedback contínuo fornecido por supervisores contribuem para essa abordagem.

Campanha «Combata o calor»
As empresas KAEFER ao redor do mundo realizam
campanhas anuais de conscientização dos perigos do estresse causado pelo calor. Enquanto as
forças de trabalho das operações da KAEFER mais
próximas ao Equador experimentam temperaturas que regularmente chegam aos 50ºC ou até
mesmo os excedem, os trabalhadores em países
setentrionais sofrem sazonalmente com os efeitos de elevações mais repentinas de temperatura.
«É importante realizar essas campanhas anualmente para refrescar a memória e incluir novas
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pessoas», diz Afzal Khan, Diretor Operacional
Regional do Oriente Médio e da Índia. As campanhas da KAEFER lembram constantemente os
trabalhadores da importância de se manterem
hidratados e fazerem pausas regulares em áreas
com sombra, bem como de informar imediatamente sintomas como tontura e exaustão.
Este ano, Max, o mascote de saúde e segurança
da KAEFER, participou da campanha «Combata o
calor». Um personagem chamativo, Max ajudou a
transmitir a mensagem de maneira clara e rápida,

o que o tornou uma figura popular. Isso é muito
apreciado e facilita a abordagem dos tópicos que
protegem o bem-estar dos funcionários da
KAEFER em todos os locais.
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Estágio 2.0 – De Bremen à África do Sul
Continuando sua colaboração eficiente, a KAEFER e o
Sportgarten e.V, em Bremen, cooperaram mais uma vez,
em 2014, em dois projetos muito bem-sucedidos, um em
Bremen e outro na África do Sul.
Em Bremen, o segundo Troféu KAEFER anual mostrou-se
um grande sucesso mais uma vez. Esse modo não
convencional de recrutar estagiários motivados e
qualificados ajuda a KAEFER a lidar com um público
seleto e apresentar informações de maneira dinâmica, ao
combinar isso com uma competição casual de futebol no
Sportgarten e.V. Neste terceiro trimestre, mais de 250
alunos de 14 escolas localizadas na cidade de Bremen
e ao redor dela passaram a conhecer a variedade de
estágios oferecidos por ambas as organizações e
competiram no campo de futebol.
Após entrarem para a KAEFER alguns anos atrás, Sven
Lüppen, estagiário em técnica de placa de reboco, e Tom
Franke, estagiário em manutenção industrial, avançaram
uma etapa e foram para a África do Sul em fevereiro
deste ano para se dedicarem ao trabalho e imergirem na

vida do iSithumba Sportgarten, no Vale das Mil Colinas,
próximo a Durban. Ambos foram os ganhadores deste
ano da bolsa do Sportgarten em Bremen, em cooperação com a Carl Duisberg Gesellschaft, Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) e
Verein Partnerschaft-Bremen-Durban. É o terceiro ano
consecutivo que essa bolsa é concedida aos estagiários
da KAEFER. Os dois jovens conheceram uma cultura
muito diferente à medida que ajudavam os habitantes
locais a reformar partes do iSithumba Sportgarten por
meio da instalação de canos de água corrente e
modernização das instalações sanitárias. Trabalhando
lado a lado durante o dia, os dois jovens de Bremen
se hospedaram na casa de famílias locais, que
generosamente abriram suas portas para eles. A
experiência permitiu um maior conhecimento das
tradições locais e também ofereceu aos dois estagiários
uma nova perspectiva em relação à sua vida em Bremen.
Ambos concordam que outra visita aos seus novos
amigos na África do Sul não vai demorar muito.

Fomentadores de mudança cuidam de crianças e idosos
Os funcionários da KAEFER na África do Sul se
reuniram no Dia Internacional Nelson Mandela (18
de julho de 2014) para «tornar o mundo melhor
todos os dias».
Eles doaram roupas e brinquedos para a Chubby
Chums, uma organização de proteção à criança que
cuida de crianças afetadas pela pobreza, pela
doença e por abusos. A organização possui 31 lares
infantis que cuidam de 45 500 crianças, sendo que
um terço delas é de órfãos da AIDS. A Chubby

Chums garante que essas crianças tenham um lar e
um senso de inclusão, segurança e família.
Além disso, dez funcionários da KAEFER voluntariaram-se para ajudar na Casa de Repouso Elandsvallei,
que atende às necessidades de 44 residentes
idosos com o amparo da Cruz Vermelha. Conforme
o pedido da casa de repouso, cobertores, meias e
um aperitivo para o chá matutino foram doados.

O esforço de «saudização»
Em 2014, o governo da Arábia Saudita fortaleceu
seus índices de «saudização» obrigatórios. O objetivo do programa, chamado Nitaqat, é dar apoio
e educar a força de trabalho saudita em vários
setores. Mohammed Alasfour, Gerente Geral
Assistente de Recursos Humanos e Administração
da KAEFER na Arábia Saudita, garante que a
organização concorda plenamente com essa
iniciativa, principalmente após o esforço de
recrutamento que aconteceu em março de 2014.
Atualmente, a KAEFER possui 14 % de força de
trabalho saudita (mais do que os 10 % exigidos
pelo governo) e mantém um ótimo relacionamento com o Fundo de Desenvolvimento de

Recursos Humanos Sauditas. Isso resultou na
assinatura de mais de 12 contratos para contratar
mais de 150 funcionários sauditas não só para
cargos que exijam proficiência em árabe, mas
também para várias profissões e categorias.
Treinamento contínuo é fornecido para todos na
KAEFER.
Felizmente, há também cerca de 30 mulheres contratadas pela KAEFER Arábia Saudita que cuidam
de tarefas administrativas. No escritório principal, elas têm espaço de trabalho, banheiros, copa
e até mesmo material de escritório próprios. As
funcionárias também podem participar do curso
de inglês e de outros treinamentos.

A sustentabilidade é recompensada
Recentemente, a KAEFER Aislamientos, no México,
recebeu a prestigiosa certificação ESR por seus
esforços de sustentabilidade.
De acordo com Dalila Pimentel, Gerente de QSMS e
Responsável por Sustentabilidade local que ajudou
a iniciar o projeto, os funcionários da KAEFER
queriam fazer mais por sua comunidade e, ao
mesmo tempo, ajudar a comunicar a dedicação
contínua da KAEFER em pensar, agir e trabalhar de
maneira sustentável.

Ainda assim, tarefas desafiadoras precisaram ser
realizadas para cumprir todos os requisitos da
certificação ESR. Ao todo, a KAEFER Aislamientos
levou seis meses para implementar com sucesso
todas as medidas necessárias.
A KAEFER está muito orgulhosa por ter recebido
essa honrosa certificação, mas também está muito
ciente de que o novo desafio encontra-se em
manter os esforços relacionados à sustentabilidade.
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Competição de
fotografia KAEFER 2014
Um ponto de vista diferente
Pôsteres de suricatos olhando curiosamente em várias direções marcaram o começo da terceira competição de fotografia KAEFER, atraindo colegas do mundo inteiro para participar.
É incrível ver quantas imagens diferentes são reunidas quando se começa a colecionar impressões,
emoções e a beleza da natureza de todas as partes do mundo. O tema deste ano, «Um ponto de vista
diferente», convidou desde o fotógrafo mais criativo e profissional até os apaixonados por fotografia
que adoram capturar cada momento. Muitos funcionários da KAEFER participaram da competição
de fotografia deste ano, de 1 de junho a 31 de agosto, para mostrar o seu próprio «ponto de vista
diferente». As imagens capturadas de diferentes ângulos, de desenhos únicos e de paisagens da
última viagem de férias impressionaram os jurados internacionais. Por fim, escolher apenas 20 fotos
vencedoras já foi uma obra prima por si só.
Mas um pensamento persiste quando se olha para todas as belas imagens: as várias fotos que foram
enviadas de cada canto do mundo representam a diversidade da KAEFER e de seus funcionários. Com
isso em mente, já estamos empolgados para a próxima competição em 2016.

Himanshu Shrivastava

478 fotos

Bipin Mohan

197 participantes
25 países
20 vencedores

John Lin
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E os
vencedores são ...

Christine Luneau

Senthil Kumar Swaminathan

Marta Jakitsch

Quesnel Yann
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Francis Oestemer

Peter Heitmann

Olivier Minerbe

Ameer Khusroo

Priyank Davies

Kevin Mersereau

Jesus Carrobles

Ivan Antolin Gutierrez

Rolf Stelling

Veres Raluca

Jaroslaw Szelagowski

Sophie Dupont

Jérôme Begel

Nossa visão da eficiência

Eficiência
é…

... conduzir
melhorias
contínuas.
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NOSSA VISÃO DA
EFICIÊNCIA

Pergunte para dez pessoas o que a eficiência significa para elas e ouvirá
o mesmo número de respostas diferentes. É aí que está a verdade sobre a
eficiência. Ela pode significar caminhos mais curtos para uma pessoa,
cumprimento mais rápido de tarefas para outra e menos incertezas para a
pessoa seguinte.

Definir com clareza o que a eficiência significa
para a KAEFER foi tanto um condutor do início da
missão de excelência operacional em escala global quanto o seu principal objetivo. O desenvolvimento da Firma de Processos da KAEFER, o Modelo Comercial correspondente, a harmonização
de processos e sistemas de TI associados a isso,
assim como as alterações feitas na estratégia de
aquisições... São todos passos significativos em
direção à eficiência. E certamente essa ambição
também levou a KAEFER a embarcar em sua
Jornada Lean em 2013. Apenas um ano depois, o
novo conjunto de ferramentas Lean ajudou
muitos na KAEFER a começarem a identificar e
lidar com ineficiências e melhorar continuamente
os processos, a produtividade, a qualidade, a
saúde e a segurança.
Seja qual tenha sido o condutor de mudanças em
cada região, divisão, departamento ou equipe de
unidade, a conscientização acerca da eficiência
como objetivo comum da KAEFER aumentou
significativamente no último ano. Como Fritz
Gehbauer, Gerente do Instituto para Gerenciamento
Tecnológico de Construções, explicou na edição
da K-WERT no ano passado: «A Lean tem objetivos semelhantes ao gerenciamento de projetos
convencional: cumprir o cronograma, não ultrapassar o orçamento, apresentar qualidade e evitar o desperdício de recursos». Ele acrescentou:
«A Lean oferece ferramentas adicionais e introduz disciplina no processo colaborativo que visa a
cumprir esses objetivos». Um resultado bemvindo da combinação de ações tem sido a intensificação da colaboração global na KAEFER.

Em um ambiente comercial que vem se tornando
cada vez mais desafiador nos anos recentes, a
KAEFER tem de encarar problemas particulares
desencadeados por sua expansão mundial significativa. Sem um esforço consolidado para alcançar
os objetivos comuns, a diversidade de padrões,
culturas e portfólios poderia deixar um grupo
diversificado e fragmentado exposto a águas
turbulentas. A Lean permite que a empresa
navegue pelo mundo de maneira fortalecida.

O Lean permite que a empresa
navegue pelo mundo de maneira
fortalecida.
«Ao realmente se tornar Lean, a KAEFER operará
de modo ainda mais eficiente e deixará a concorrência para trás», diz Alexander Faber, Chefe de
Estratégia Corporativa e Desenvolvimento
Comercial e Líder Lean Global da KAEFER. Ele
acrescenta: «O melhor da Lean é que todo mundo
pode contribuir. A maior dificuldade é que a
Lean exige coragem para desafiar as crenças
convencionais e adotar uma ‹nova› maneira de
liderar».
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Martin Kingsburgh – Líder Lean Local – África do Sul
Lean – Uma história pessoal
Até o momento, todos já viram ou ouviram
vários fatos e números positivos sobre a
nossa Jornada Lean circulando na KAEFER. É
tudo muito emocionante, e é ótimo ver uma
mudança global acontecer na empresa por
meio das nossas iniciativas Lean. Algo específico para o qual gostaria de chamar sua
atenção é que a Lean também está mudando
a mentalidade das pessoas e a maneira como
elas cuidam de seus assuntos diários! Eu já vi
a transformação, e é algo realmente inspirador! Gostaria de compartilhar alguns exemplos disso com você.
Em primeiro lugar, há uma experiência que se destaca para mim como uma
demonstração da genialidade da gerência de unidade, que adquiriu os quadros
de PPM, uma ferramenta Lean comum, para o projeto SAPREF em Durban.
Havíamos feito várias consultas, tanto local quanto internacionalmente, para
encontrar uma fonte econômica para esses quadros. Já estávamos quase
desistindo quando Rennie Chetty, gerente de contrato da KAEFER para o
SAPREF, me informou que sua equipe tinha resolvido o problema. Dispostos
a encontrar uma solução, pensaram em usar quadros brancos com rodinhas
e simplesmente usaram parafusos para fixar porta-cartões com relógios
analógicos. A maneira como a equipe de unidade forneceu uma solução
iniciada por conta própria, simples e econômica, personifica o espírito da
Lean.
Zola Mbombo (Zo) é a nossa faxineira no escritório principal de Joanesburgo.
Certa manhã, ela entrou no meu escritório e me entregou um artigo de jornal
sobre uma nova companhia aérea que havia começado a fazer a rota entre a
África do Sul e as espetaculares Cataratas Vitória, na Zâmbia. Ela apontou

A Lean não é um exercício intelectual complexo
ou um desafio técnico, reforça o Presidente do
Conselho Peter Hoedemaker. O que importa na
Lean é a transparência e a adoção de uma nova
atitude. «O importante é reorganizar o que já
existe. O primeiro passo foi e ainda é enxergar
claramente o que nós temos», ele diz. E acrescenta: «Só então podemos mudar o que temos
para melhor ou usá-lo como melhor prática em
outros projetos».
A transparência não é apenas um dos benefícios
da Jornada Lean da KAEFER, mas também um
passo necessário em direção à melhoria da eficiência. A transparência também serve para inspirar a confiança do cliente, porque ajuda a atender
às suas necessidades de maneira mais eficiente e
eficaz. Considerando que um condutor poderoso
na KAEFER é, sem sombra de dúvida, o valor do
cliente, os benefícios da transparência são úteis
para todas as partes interessadas.

muito empolgada que havia uma citação de um representante da companhia
aérea dizendo que ele queria executar uma operação Lean. Foi nesse momento que percebi que a conscientização da Jornada Lean da KAEFER havia
começado a se espalhar pela organização. Zo não havia participado de
nenhuma das nossas sessões de treinamento Lean formais, mas, mesmo
assim, fez a ligação entre o que nós na KAEFER estávamos tentando
alcançar e os esforços da companhia aérea. Isso me lembrou de uma história
que me contaram sobre a cultura da Boeing. Uma vez, visitaram a fábrica
da Boeing em Seattle, Washington, e entrevistaram uma das faxineiras.
Perguntaram a ela: «Qual é o seu trabalho na Boeing?» Sem pensar duas
vezes, ela respondeu: «É simples. Eu ajudo a construir a melhor aeronave do
mundo!» Essa humilde faxineira sabia que seu pequeno papel na organização
servia para concretizar a visão definida pela liderança da Boeing e tinha
orgulho de sua contribuição. Espero que um dia toda a nossa equipe tenha a
mesma visão da Lean!
Mas meu momento mais inspirador nesta jornada foi participar de um
workshop sobre Lean, facilitado por Terrence Chiliza, nosso Supervisor de
Logística de Andaimes do SAPREF. Ele demonstrou habilidades de liderança
excepcionais e um conhecimento sólido dos conceitos Lean de 5S e fluxo
quando explicou o sistema de logística Kanban para nossas equipes no idioma
nativo de seus integrantes, o isiZulu. Isso se destaca para mim como o momento em que podemos ver que as sementes que plantamos durante nossas
discussões e workshops Lean realmente cresceram. Alcançamos nossa meta
de trazer pessoas para a unidade a fim de que vejam o valor da Lean.
Meu maior desejo para os funcionários da KAEFER não é que eles adotem
um novo conjunto de ferramentas para fazer seu trabalho, e sim que «aprendam a enxergar» oportunidades para aumentar os benefícios que oferecem
aos nossos clientes e eliminar o desperdício em nossas operações. E vamos
seguir em frente com a nossa Jornada Lean!

A transparência
também serve para
inspirar a confiança do cliente, porque
nos ajuda a atender às suas necessidades de maneira mais eficiente e eficaz.
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Ravi Prakash – Líder Lean Local – Arábia Saudita
Nossa Jornada Lean na Arábia Saudita
«Ser um Líder Lean significa convencer as
pessoas de que não queremos que elas trabalhem mais, e sim de maneira mais inteligente. Concluído meu treinamento Lean, a
parte mais difícil tem sido mudar o comportamento das pessoas. mudar hábitos leva
tempo. E também exige paciência.»

Os desafios têm sido:
Condições geográficas: as distâncias entre os projetos variam entre 10 e
10 000 km. Para o Líder Lean Local, é muito difícil agendar o trabalho em um
tempo curto.

Clima extremo: o clima muito quente e úmido torna o trabalho e a vida difíceis. No mês sagrado do Ramadã, principalmente, os processos e o progresso são reduzidos.
Tempestades de areia: elas surgem como um visitante inesperado e obrigam
a interrupção de todas as atividades.
Atitudes: para a maioria das pessoas que trabalham no país, sejam operários
ou executivos, superar a diferença entre as expectativas da cultura asiática
e os métodos Lean é um verdadeiro desafio. Durante o processo de introdução, as pessoas pareciam ver o Lean como uma ferramenta que exigiria mais
esforço delas, em vez de uma ferramenta que tornaria a vida delas mais fácil.
Estamos aos poucos convencendo-as de que o objetivo é tornar a vida delas
mais fácil.

Pedro Vazquez – Líder Lean Regional – América do Sul
Nossa Jornada Lean no Brasil
Em novembro de 2013, iniciamos um projeto
piloto de implementação do Lean na P32,
uma plataforma flutuante que pertence à
Petrobras. O escopo desse projeto era um
acabamento de interiores completo para a
renovação de áreas grandes (27 cabines, 2
banheiros grandes, cozinha, copa, câmara
frigorífica e uma sala de refeições).
Foi o maior projeto de renovação desse tipo
já contratado pela Petrobras. Ele foi executado em condições ambientais
desafiadoras. Nossa equipe, com o envolvimento e apoio do cliente, implementou a metodologia Lean e demonstrou maior produtividade, qualidade e
confiabilidade do que o planejado inicialmente. Nossa equipe e nosso cliente
ficaram muito satisfeitos porque o trabalho foi concluído de acordo com as
especificações e dentro do prazo.

Com a Lean, promover o «valor do cliente»,
que costuma ser definido como qualquer
coisa pela qual o cliente esteja disposto a pagar, é algo que se alcança reduzindo um certo
tipo de desperdício para obter produtividade
e padrões de qualidade ainda melhores. O
desperdício nem sempre é uma questão simples, de acordo com Faber. Definindo três
categorias para os processos da empresa, ele
explica: «Há atividades que simplesmente
agregam valor, há as que não agregam valor,
mas ainda são necessárias, e há aquelas que
não agregam valor e não são necessárias».
Faber segue declarando que, com a aplicação
dos princípios Lean de fluxo, ritmo («takt»),
produção puxada e zero falhas, não só o desperdício pode ser eliminado para aumentar a
produtividade dos processos na KAEFER
como também o desempenho e os padrões
de saúde e segurança são melhorados.

Alguns dados:
> 198 dias para concluir o trabalho
> 48 500 homens-hora sem LTIs
> 3300 m2 de área pintada
> 2500 m2 de painéis de parede
> 2500 m de tubulação
A partir desse piloto na plataforma P32, a metodologia Lean foi implementada continuamente não só em vários projetos offshore, como também
onshore. Um bom exemplo é o trabalho de manutenção feito em uma fábrica
de celulose para a cliente CENIBRA. Além disso, no escritório da KAEFER em
Macaé, dez de nossos próprios engenheiros e dos profissionais subcontratados que lidam com tarefas de engenharia aumentaram a eficiência e a qualidade por meio da implementação da metodologia Lean, pois ela também
havia sido implementada em serviços de engenharia. Até o momento, a
Jornada Lean está muito bem encaminhada no Brasil!

Não se trata só de reduzir os custos.
Mais precisamente, trata-se de
gastar com sabedoria.
«Uma das principais questões de implementar a Lean é encorajar todos a se envolverem
à sua própria maneira, seja ela ampla ou restrita», acrescenta Hoedemaker. Há várias
maneiras de melhorar a eficiência. Por exemplo, a TI Corporativa pretende contribuir harmonizando e padronizando os sistemas de TI
no mundo inteiro (veja a página 30). Interessada em realizar sinergias, a Equipe de
Gerenciamento de Fornecimento Corporativo
foi reestruturada recentemente (veja a
página 31). «Estamos criando uma função
inédita e significativa com elementos de
estratégia e serviços globais e locais», diz
Jasmin Bäumer, Chefe de CSM (Corporate
Supply Management) da KAEFER. Ela

acrescenta que seu departamento, por
exemplo, também trabalha com os colegas
envolvidos na configuração do Modelo
Comercial da KAEFER para aumentar a transparência e facilitar a análise dos padrões de
gastos. No fim, isso permite à KAEFER fazer
economias de escala e identificar parâmetros
de referência de preços. Não se trata só de
reduzir os custos. Mais precisamente, tratase de gastar com sabedoria.
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O registro de tempo fácil
economiza tempo e minimiza
erros
O registro de tempo nas unidades de trabalho tem sido em
grande parte um processo manual que envolve papel ou
planilhas do Excel. As informações são então inseridas nos
sistemas de folha de pagamento de modo redundante. Como
resultado, o registro de tempo está propenso a atrasos e erros.
Isso está prestes a mudar com o processo de registro fácil de
tempo, baseado em navegador da Web, comandado pela
KAEFER Integrated Services Pty Ltd, na Austrália, para a
unidade de trabalho Ichthys LNG, operada por INPEX desde
agosto de 2014.
Os colegas australianos, com o suporte do TI Corporativo (CIT/
Corporate IT) e de programadores externos, estão configurando
os dados mestres para implementação no último trimestre.
Esse projeto está vinculado à iniciativa do Modelo Comercial da
KAEFER no sentido de harmonizar os padrões e processos
comerciais. «Se o SAP e outros sistemas, como o de comunicações, estiverem a postos, será relativamente fácil configurar o
sistema de registro de tempo», diz Reinhard Denker, Chefe de
Gerenciamento de Aplicativos (CIT). «Não há a necessidade de
outras empresas KAEFER reinventarem a roda».
Os dados em si são inseridos diariamente em um formato leve
pelos gerentes e coordenadores de unidade e, embora isso não

Até mesmo antes de implementar completamente a filosofia Lean, a KAEFER na Arábia
Saudita realizou exercícios inovadores de redução
de custos por meio de várias iniciativas de
melhoria de qualidade. Um deles foi a otimização
do uso de máquinas e equipamentos internos.
Como parte do sistema de gerenciamento de
uma frota de 93 veículos, cada motorista foi
considerado responsável por seu próprio veículo,
em vez de tornar os veículos parte de um grupo.
Manutenção apropriada e oportuna foi executada
para aumentar a eficiência operacional e reduzir
riscos e custos. Isso resultou em uma redução de
25 % nos custos de manutenção de cada veículo.
Outra iniciativa foi reestruturar o sistema de inventário existente de itens consumíveis do projeto (Ferramentas e Equipamentos de Proteção
Pessoal), tanto nos escritórios quanto nas unidades. No passado, um inventário mínimo de itens
individuais precisava ser mantido. Essa otimização reduziu em 7 % a variedade de itens consumíveis e em 10 % o número de ordens de compra
geradas no final de 2013. Naturalmente, o gerenciamento de inventário se tornou mais fácil, diz
Anto Thomas, Gerente Assistente – Escritório de
Direção, KAEFER Arábia Saudita. A taxa média de
número de itens versus o valor deles foi reduzido
em 65 % e os custos administrativos foram reduzidos em 12 %. «A maior vantagem é que agora
temos acesso rápido a informações exatas sobre
a localização e o preço de cada item», ele acrescenta.

seja algo aparente, são armazenados no sistema SAP, que se
encontra em segundo plano e pode gerar relatórios. Isso
permite que as horas validadas sejam aprovadas por um cliente
ou atribuídas pelos recursos humanos ao cálculo das folhas de
pagamento.
O sistema torna mais fácil alocar horas extras e concessões,
criar códigos de salário para condições difíceis e lidar com
ausências. Em um lugar como a Austrália, onde o cálculo das
folhas de pagamento é feito quinzenalmente, é uma grande
vantagem ter informações tão precisas em tempo real.
«Os gerentes e coordenadores de unidade podem fazer seu
trabalho de maneira mais eficiente com esse sistema. Além
disso, os usuários não precisam entender muito de tecnologia»,
diz Penny Staebler, Administradora de Folhas de Pagamento
da KAEFER Integrated Services Austrália. «Os dados são
transparentes e oportunos, e os resultados obtidos em um
período de tempo melhor evitam redundâncias e erros»,
diz Adrian Han, que trabalha no departamento de Finanças e
Contabilidade. Conduzido em inglês, o processo piloto já
se mostrou um sucesso, e outras empresas KAEFER
demonstraram interesse em implementá-lo.

Certamente, há várias maneiras de reduzir o desperdício e economizar dinheiro. «Às vezes, é apenas uma questão de nos lembrarmos de que nós,
como indivíduos, podemos fazer a diferença»,
acrescenta Faber.

Às vezes, é apenas uma questão de nos
lembrarmos de que nós, como indivíduos, podemos fazer a diferença.
Talvez outro sinal de que o interesse na eficiência
e na mentalidade Lean está aumentando seja o
aumento na frequência com que vemos pelo
mundo uma ferramenta Lean clássica: o quadro de
Planejamento e Gerenciamento de Desempenho.
«Essa ferramenta possibilita uma visualização do
desempenho do processo e, portanto, ajuda a
gerenciá-lo», diz Faber. Ele acrescenta: «A vantagem de uma ferramenta como essa é que ela
pode ser modificada para as necessidades específicas de qualquer processo, da unidade de trabalho à sala do conselho de administração».

Quadro de PPM
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Obtendo transparência em aquisições

No ano passado, o CFO Steen Hansen introduziu
um novo foco de aquisições usando as sinergias
de aquisições da KAEFER e tornando, ao mesmo
tempo, os processos mais sucintos. A equipe de
Gerenciamento de Fornecimento Corporativo
(CSM/Corporate Supply Management) assumiu
essa tarefa e tem trabalhado intensivamente para
desenvolver uma estratégia correspondente.
«Garantir processos de aquisição transparentes e
implementar um modelo de organização Lean
para aquisições dentro do Grupo são nossas tare-

fas estratégicas», diz Jasmin Bäumer, Chefe de
CSM, e acrescenta: «Isso incluirá implementar o
Gerenciamento de Categorias para entregar as
metas financeiras e garantir a conformidade por
meio da reavaliação e otimização das regras e
dos padrões existentes».
Desde o workshop inicial com os gerentes de
compras da KAEFER do mundo inteiro em janeiro
de 2014, Jasmin Bäumer e sua equipe têm viajado
para diferentes unidades de negócios para descobrir as necessidades delas.

Organização

Gerenciamento de categorias

> Modelo da organização, incluindo
serviços compartilhados
> Perfis de trabalho
> Planos de desenvolvimento
> Programa de competência
> Cooperação com universidades
> Inteligência de compras

> Melhoria na especificação de produto
> Melhoria no processo unificado
> Reestruturação de relacionamentos
> Fontes globais
> Avaliação de melhor preço
> Concentração de volume

Redução de
custos de
processo

Redução de
preços do
fornecedor

KROSS

Conformidade

Sistemas de TI
> Gerenciamento de materiais SAP
> Gerenciamento do ciclo de vida do
fornecedor SAP
> Gerenciamento do relacionamento
com o fornecedor SAP
> Visibilidade de
despesas Orpheus
> Relatórios de ICD

Até agora, a equipe aproveitou as melhores práticas nos vários países em que a KAEFER se encontra, a especialização no setor de equipes
corporativas e as análises de como a concorrência estrutura seus processos. Há planos de cooperar com as universidades para desenvolver o
melhor modelo de aquisições do setor. Essa
abordagem terá funções locais, regionais e globais padronizadas. «Trata-se de compartilhar
responsabilidades de maneira alinhada e não
deixar todas as decisões para a matriz», diz
Bäumer. Trabalhando em conjunto com as equipes
envolvidas no desenvolvimento do Modelo
Comercial da KAEFER, o CSM vinculou o novo
modo de trabalho e compra transacional ao SAP,
o que trará mais clareza. Ao analisar dados e
comparar parâmetros de referência, será possível
ver onde o dinheiro está sendo gasto e em qual
categoria. «Isso ajudará a KAEFER a identificar
as sinergias e, no fim, obter preços melhores para
o Grupo», explica Bäumer.
Até que o Modelo Comercial da KAEFER seja
implementado mundialmente em 2015, o KASPER,
um software de gerenciamento de gastos,
ajudará a trazer a transparência para os padrões
de gastos. «Todos os países da KAEFER terão
acesso ao nosso sistema global», diz Paul Schön,
especialista em Processos e Métodos do CSM. Ele
acrescenta: «Isso facilitará as iniciativas regionais
conduzidas não só pelos países e pelas regiões,
mas também pela matriz».
Já que boa parte do volume de negócios da
KAEFER envolve gastos de compras, é imperativo
realizar e melhorar os processos, bem como criar
mais transparência nas aquisições para ter a
chance de gastar de modo mais inteligente no
final, principalmente quando se define a meta
clara de aumentar a eficiência. A implementação
de uma metodologia de economia global e de um
processo de validação em 2015 garantirá um
processo apropriado.

KASPER

Governança
> Políticas e padrões
> Regras da KAEFER
> Qualificação de fornecedor
> Sustentabilidade
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O Ciclo de Vida do Projeto (PLC/Project Life
Cycle) é outra ferramenta implementada que aumentou a eficiência em todos os aspectos dos
negócios orientados por projetos da KAEFER.
Nos últimos sete anos, ela se tornou o padrão
global da KAEFER para gerenciamento de projetos
e foi apresentada aos gerentes de projetos
como parte do programa de Qualificação em
Gerenciamento de Projetos. De acordo com
Alexandre Rezende, Gerente Global – Gerenciamento de Projetos e Processos, as ferramentas
Lean já ajudaram a otimizar os processos da fase
de execução do Ciclo de Vida do Projeto. À
medida que a Lean se torna mais integrada,
as ferramentas também podem ser utilizadas
nas outras três fases, que são inicialização,
planejamento e encerramento de um projeto.
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Os padrões globais para lidar com processos
diversificados assim como a aplicação do PLC ao
gerenciamento de projetos, assumem um novo
significado em vista do crescimento contínuo
da KAEFER nas últimas décadas. Eles visam
harmonizar, padronizar e simplificar as estruturas
organizacionais, os dados mestres e os dados
dos processos de acordo com o objetivo da
organização de se tornar global, transparente e
mais eficiente.
Essa também é a meta do projeto do Modelo
Comercial da KAEFER. Desde a metade do ano
passado, Daniel Oestmann, do departamento
de Consultoria e Auditoria Corporativa (CCA/
Corporate Consulting and Auditing), tem comandado esse projeto sob a orientação do CFO
Steen Hansen. Para desenvolver um sistema que

gerencie os dados da maioria das subsidiárias da
KAEFER de maneira harmoniosa, Oestmann
lidera a equipe principal do projeto, que se compõe de vários especialistas em processos e consultores de TI. Todos eles trabalham em conjunto
com grupos de outras iniciativas de projetos da
empresa, como o desenvolvimento do Sistema de
Informação de Gerenciamento (MIS/Management
Information System) e a Ferramenta de Gerenciamento de Montagem de Andaimes. As melhores
práticas são compartilhadas e é dado feedback
sobre os conceitos criados pelos vários especialistas e pelas equipes nacionais de especialistas
locais em processos.
No começo, todo um conjunto de processos precisava ser ajustado e sistemas de Planejamento de
Recursos Corporativos (ERP/Enterprise Resource
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Planning) precisavam ser trazidos para um sistema SAP global,
um processo que agora já se encontra quase completo.
Oestmann explica que haverá muitas mudanças significativas,
sendo o processo de compra novamente um exemplo. Ele está
sendo simplificado desde a requisição inicial até o relatório dos
números nas contas financeiras e o relatório do grupo, que
receberá o suporte de um novo sistema de Gerenciamento de
Relacionamento com o Fornecedor (SRM/Supplier Relationship
Management) SAP.
Nem é preciso dizer que uma tarefa tão grande apresenta seus
próprios desafios. «Iniciamos o processo descobrindo e compreendendo como as pessoas fazem seu trabalho. Em seguida, identificamos quais processos podiam ser harmonizados e concordamos em um modo de trabalho comum para seguirmos em frente»,
diz Oestmann. «Migrar dos processos em papel para o manuseio
suportado pelo sistema também afeta funções. Tarefas que as
pessoas realizavam no passado desaparecem, e novas tarefas são
criadas como resultado dos novos processos», ele acrescenta.
Essas mudanças, bem como aquelas feitas por meio da Lean,
exigem novas ponderações e novo treinamento. Isso é algo que
não acontece da noite para o dia. Cientes disso, Líderes Lean
treinados estão oferecendo apoio aos projetos Lean que foram
lançados em 2014.

Iniciamos o processo descobrindo e compreendendo como
as pessoas fazem o seu trabalho.
Em seguida, identificamos quais
processos podiam ser harmonizados e concordamos em um
modo de trabalho comum para
seguirmos em frente.

«À medida que transmitem as ferramentas e o conhecimento
obtidos com suas próprias experiências, os Líderes Lean treinados exercem muita influência no desenvolvimento dos recursos e
da cultura Lean na KAEFER», diz Faber.
O primeiro grupo de Líderes Lean já concluiu o treinamento na
Academia KAEFER, e mais de 400 funcionários se matricularam
em treinamentos Lean locais. Todos receberão o conhecimento, a
orientação e as ferramentas necessários para implementar os
princípios e as práticas Lean na empresa. Esses profissionais,
bem como aqueles que vierem depois deles, garantirão eficiência
e excelência operacional na unidade do projeto a longo prazo.
«Nosso foco seguinte será aumentar a qualificação de nossos
gerentes de linha para que possam cumprir seu papel de liderança e conduzir a melhoria contínua dos processos», diz Faber.
Ele acrescenta: «Criar uma cultura Lean requer uma liderança
específica e, talvez, para muitos gerentes de linha, ‹inédita›».
No ano que está por vir, e com a ajuda de muitos novos Líderes
Lean, a KAEFER continuará lançando projetos Lean no mundo
inteiro. Peter Hoedemaker informa: «O gerenciamento de linha já
está encaminhado e, da Tailândia à França e ao Brasil, começamos a ver resultados persuasivos em relação à melhora na eficiência e satisfação do cliente».
No geral, prevalece o sentimento de que gerenciar uma unidade
de trabalho, um escritório ou um projeto eficiente é uma questão
de mentalidade e preparação adequada. Como diz Hoedemaker:
«Se todos nós reconhecermos nossa habilidade para aumentar a
eficiência e recebermos as ferramentas certas para fazer isso de
maneira construtiva, iremos garantir a liderança contínua da
KAEFER no setor».

Se todos nós
reconhecermos
nossa habilidade
para aumentar a
eficiência e recebermos as ferramentas
certas para fazer isso de maneira
construtiva, iremos garantir a liderança
contínua da KAEFER no setor.
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A vitória das
colaborações internacionais
Módulo da Troll A na Tailândia
Se precisar de um módulo rapidamente, quem
você irá chamar? A KAEFER, é claro. A KAEFER
ENERGY Noruega e a KAEFER Engineering
(Tailândia) Ltd se uniram recentemente, em uma
colaboração exclusiva para construir um módulo
para a plataforma Troll A, da empresa petrolífera
norueguesa Statoil, no Mar do Norte.
O módulo faz parte do projeto de modificação da
plataforma Troll A. A Troll A é uma plataforma de
gás natural nos campos de petróleo Troll na costa
oeste da Noruega, e dizem que é a estrutura mais
alta já movida para outra posição.
A KAEFER ENERGY trabalhou nos módulos M12 e
M13 no pátio da Aibel, em Haugesund, Noruega,
após a conclusão das obras em aço na Polônia.
No entanto, recentemente, os longos atrasos do
módulo M11 fizeram com que a Aibel Noruega
alocasse para os seus colegas na Tailândia, em
julho de 2013, para ajudar com o prazo apertado.
Por sua vez, eles chamaram a KAEFER na
Tailândia para fornecer e ajudar a instalar
2200 m2 de cassetes acústicos, cada um medindo
1000 mm × 500 mm.
«Nós nunca havíamos instalado cassetes acústicos ou trabalhado para esse cliente», diz
Arphakorn Charoensuk, Gerente de Projetos da
KAEFER Engineering (Tailândia). No entanto, com
o fornecimento dos cassetes e o suporte especializado da KAEFER ENERGY, além de muito trabalho em equipe, eles se saíram muito bem.
«Quando terminamos, não pareceu tão difícil
quanto no começo», diz Charoensuk.
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Quando o projeto estava em andamento, a
KAEFER Tailândia tinha aproximadamente 100
operadores, e a KAEFER ENERGY Noruega tinha
15 supervisores presentes no pátio da Aibel em
Laem Chabang, na Tailândia. Em fevereiro de
2014, a Aibel requisitou mais mão de obra para
ajudar a contratante de isolamento a cumprir o
prazo. Portanto, também foi solicitado à KAEFER
o isolamento de seis embarcações, a supervisão
sobre seu revestimento e a instalação de todo o
isolamento da tubulação. Isso tudo foi entregue
no prazo e de acordo com as rigorosas especificações NORSOK, desenvolvidas pelo setor petroquímico norueguês.
«O projeto não poderia ter acontecido se não
fosse pelo relacionamento da KAEFER ENERGY
com a Aibel Noruega ou pela cooperação que
mantemos com a KAEFER Engineering na
Tailândia», diz Torleif Susort, Gerente de Projetos
da KAEFER ENERGY. «Esse é um bom exemplo
dos benefícios de se ter a KAEFER sempre ‹por
perto› em todas as partes do mundo».
Tudo está bem quando termina bem. Na metade
de abril de 2014, o módulo concluído foi rebocado
de volta à Noruega, onde a KAEFER ENERGY instalou caixas para válvulas e flanges, uma tarefa
que durou duas semanas.

Projetos e serviços

Conversão e modernização do
Kröpcke Center em Hannover
Proprietário e/ou cliente: Mars PropCo
Empresa realizadora:
KAEFER Construction GmbH, Alemanha
Escopo do trabalho: acabamento de interiores e
portas
Descrição: conversão de um prédio comercial na
zona de pedestres no centro da cidade. Aproximadamente 11000 m2 de tetos com placas de
gesso acartonado no espaço para varejo, com
iluminação em sancas e várias intercalações de
altura, 2000 m2 de tetos de fibra mineral, 1000 m2
de teto com lâminas de metal e maior proteção
contra corrosão.
Período: agosto de 2010 – novembro de 2012,
maio de 2013 – maio de 2014
Informações especiais: esforço logístico considerável devido à localização central.

Desafio na costa do Báltico
Projeto LNG na Polônia
Outro exemplo de projeto realizado por uma colaboração em grupo produtiva é o terminal de importação de gás natural liquefeito (LNG/Liquefied
Natural Gas) em Świnoujście, na costa do Mar
Báltico.
A equipe do projeto da KAEFER para essa fábrica
realmente é internacional. Além dos funcionários
da KAEFER na Polônia e Espanha, também estão
envolvidos colegas do Centro de Competência
Corporativa para Gases Líquidos (CCCL/
Corporate Competence Center Liquid Gases), na

Alemanha. Os colegas do workshop de pré-isolamento na Austrália também fizeram sua
contribuição.
O terminal, uma instalação para escoar e regaseificar LNG, tem sido construído nos últimos
dois anos por um consórcio liderado pelo maior
prestador de serviços de campo de petróleo da
Europa, a Saipem SpA da Itália, que é cliente direta da KAEFER. Quando for concluído, espera-se
que ele atenda 50 % da demanda anual por gás
da Polônia.
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Gorgon LNG
Projetos de spools de tubulação
A KAEFER NOVACOAT Pty Ltd concluiu um projeto enorme na Ilha Barrow, que se encontra a
50 km da costa noroeste da Austrália ocidental.
O Projeto Gorgon LNG é operado pela Chevron
Australia e é um dos maiores projetos de gás
natural do mundo.
A tarefa da KAEFER foi o reparo da preparação da
superfície e a aplicação de revestimentos protetores para 57 módulos de base gravitacional e
módulos de aço topside fabricados, que formam
um píer de 2,5 km de comprimento para transporte. Também incluía jateamento abrasivo e
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pintura de 3800 spools de tubulação feitos de
carbono e aço inoxidável.
De junho de 2012 a setembro de 2014, 40 000
litros de material de revestimento e 15 toneladas
de Chartek 1709 foram usados para completar a
missão.
No fim, o trabalho em equipe de 98 homens, no
momento mais crucial, encerrou com sucesso o
projeto de 19 milhões de euros, mesmo enfrentando os regulamentos restritos do santuário
marítimo e as condições climáticas severas.

Projetos e serviços

Torres móveis superam o desafio da
montagem
de andaimes
Desafios:
Alguns dos padrões de segurança rigorosos da
Sadara Chemical Company eram novidade para a
KAEFER na Arábia Saudita. Por exemplo, tanto a
equipe de montagem de andaimes quanto os diretores de segurança experientes precisavam ter
certificação aprovada por terceiros, como a
Bureau Veritas ou a TÜV Nord. Além disso, os
passes de portão só eram dados aos montadores
de andaimes depois que eles houvessem concluído um trabalho especial no treinamento em alturas.

Solução:
Funcionários habilidosos e experientes foram escolhidos para lidar com o trabalho em alturas
desafiadoras e participaram de um treinamento
de reciclagem com duração de uma semana. Para
instalar andaimes suspensos, a KAEFER ergueu
torres móveis temporárias, que foram projetadas
na empresa e aprovadas pelo cliente.
«Ficamos felizes por termos criado soluções inovadoras para cumprir os padrões de segurança
rigorosos da Sadara e fornecer resultados de
qualidade dentro do prazo e sem incidentes», diz
Arif Choudhary, Gerente Assistente – Operações,
KAEFER Arábia Saudita.

Oferecendo serviços
integrados no mundo todo
As organizações KAEFER são especializadas em
operar globalmente em ambientes muito exigentes. Nos últimos 18 meses, a KAEFER OPUS Ltd,
uma subsidiária da KAEFER C&D Ltd, tem prestado um serviço multidisciplinar para a firma italiana ENI Saipem a bordo de algumas das maiores
embarcações de construção do mundo. Nossos
operadores fazem soldagem especializada, testes
não destrutivos (NDT/Non-Destructive Testing),
montagem de andaimes, acessos por meio de
cordas e serviços de revestimento em projetos de
construção cobiçados no Mar do Norte, no Golfo
do México, no Mar Mediterrâneo e na Ásia.
Os clientes incluem Statoil, BP, ConocoPhillips,
Total, Pemex e Chevron. Até a presente data,
esses projetos totalizam cerca de 200 000 horas
de trabalho sem incidentes com afastamento

(LTI/Lost Time Incident), e o ano de 2015 seguirá
com mais projetos na Austrália, na América do
Sul e no Mar Negro.
Uma característica significativa do trabalho na
KAEFER OPUS é que todos os seus trabalhadores
experientes, de inspetores e profissionais de
montagem de andaimes a especialistas em revestimento, possuem várias habilidades e são treinados para cumprir todos os tipos de tarefas. Isso
aumenta a qualidade e a eficiência da oferta de
serviços integrados.
Além disso, uma vez que nossos clientes operam
globalmente em ambientes muito exigentes, o
planejamento cuidadoso da logística e da mão de
obra é crucial. Os princípios Lean de planejamento são utilizados.
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Notícias do mercado
A qualidade está
nos detalhes

Fundada em 2009 como uma empresa de construção naval especializada em acomodações completas a bordo de embarcações marítimas e plataformas offshore, a KAEFER Shipbuilding Contracting
Romênia presenciou um desenvolvimento notável

em termos de volume de negócios e lucros ao se
diversificar em novos ramos e mercados.
Ela recentemente desempenhou um papel essencial no trabalho de jateamento abrasivo e pintura
do rebocador híbrido ASD 2810, encomendado
no final de 2013 pelo estaleiro Damen, em Galati,
Romênia. A pintura foi aplicada sob condições rigorosamente controladas no estaleiro e consistiu
em sistemas de pintura epóxi de alta duração, em
duas partes de altíssima qualidade.
«Mais uma vez, a qualidade está nos detalhes»,
diz Catalin Francu, Diretor Presidente da KAEFER
Shipbuilding Contracting Romênia.

Mercado em crescimento
no Marrocos
A KAEFER no Marrocos operava, havia alguns
anos, com um escritório em Casablanca, mas um
aumento no número de projetos exigiu a abertura
de um escritório novo e maior na cidade. Além
disso, outro escritório e um novo depósito foram
abertos na cidade portuária de El Jadida, onde
alguns clientes, incluindo a grande corporação de
fosfato Chérifien des Phosphates (OCP), estão
localizados.
A OCP tem cerca de 18 divisões que trabalham
com a KAEFER no Marrocos. Elas incluem a
Central de Fosfato em Jorf Lasfar (JPH/Jorf Lasfar

Phosphate Hub), onde 8000 m2 de andaimes foram instalados em dois andares. Nos projetos da
OCP, nos quais está concentrada a maior parte
dos andaimes da KAEFER, a empresa instalou
desde torres, sacadas, entradas e suportes a andaimes para tanques. A KAEFER também esteve
envolvida na proteção de superfícies e em obras
elétricas e de instrumentação para P1 e P3 de
fosfato ODI da OCP. Na frente de isolamento, a
KAEFER está trabalhando com a divisão de vapor
da OCP nos projetos INTECSA e de amônia.

Acessos na América do Sul
Os departamentos de montagem de andaimes no
Chile e no Peru terão um novo começo com a designação de líderes e equipes dedicados e experientes.
Vários projetos foram executados até o momento
em ambos os países, e o feedback dos clientes satisfeitos é encorajador para as equipes locais.
Como parte desse esforço, aproximadamente 600
toneladas de material de montagem de andaimes
de sistemas foram adquiridas.
38

Isso foi útil em 2014, quando a KAEFER SOUYET,
no Chile, forneceu material e serviços de montagem
de andaimes para as Usinas Termoelétricas de
Ventanas e Tocopilla, para a cliente Andritz. Mais de
1000 toneladas de material foram usadas em momentos cruciais de ambos os projetos durante seus
12 meses de duração. A KAEFER foi reconhecida
pelo proprietário da usina por sua excelência em
segurança nesses projetos.

Projetos e serviços

A KAEFER de Espanha ingressa no mercado nuclear
O setor nuclear na Espanha apresenta barreiras notórias e é dominado por dois dos
concorrentes da KAEFER. Ao contrário do
sucesso que outras afiliadas da KAEFER tiveram com clientes nucleares (por exemplo,
a KAEFER WANNER, na França), o setor
nuclear não fazia parte dos serviços principais da KAEFER Espanha até recentemente.
No entanto, isso está prestes a mudar, com
a concessão do primeiro contrato de manutenção com a Usina Nuclear Ascó para o
desenvolvimento, fornecimento e instalação de bandejas de cabos com proteção
passiva contra fogo, e também com a con-

cessão de um novo projeto de buraco de
escoamento na Usina Nuclear Cofrentes.
«A expectativa é de que esses contratos de
manutenção levem a trabalhos mais significativos com clientes nucleares», diz Iñigo
Bujedo, Diretor Presidente da KAEFER
Servicios Industriales, na Espanha.

O revestimento TSA
é uma nova solução oferecida pela
KAEFER na Arábia Saudita

Em 2014, a KAEFER Arábia Saudita adicionou os serviços de revestimento de Alumínio
por Aspersão Térmica (TSA/Thermal Spray
Aluminium) à sua divisão existente de
revestimento industrial. O revestimento de
TSA é um dos métodos mais usados no
mundo todo para evitar corrosão sob isolamento (CUI/Corrosion Under Insulation).
«A introdução do revestimento de TSA em
nossas operações aumentou a presença da
KAEFER no mercado local», diz Atiur
Rahman, Gerente de Divisão – Pintura
Industrial, KAEFER Arábia Saudita.
Com essa solução, a KAEFER teve o potencial para expandir seus negócios na Arábia
Saudita, com a SABIC e a ExxonMobil, no

projeto especializado em elastômeros saudita em Al-Jubail, onde a CUI é evitada por
meio do revestimento de TSA. Uma área
total de 7500 m2 de serviços de TSA e de
trabalho e retoque associados de soldagem
em campo foi concedida à KAEFER.
Salvo a quantidade de trabalho, o desafio
foi executar um trabalho que é novo para a
KAEFER Arábia Saudita e cumprir metas
sob o calor extremo. As máquinas são todas
sofisticadas e desenvolvidas para funcionar
em um ambiente fechado com temperaturas
moderadas. Entretanto, a KAEFER Arábia
Saudita e sua equipe levaram a oportunidade a sério e, com o treinamento apropriado, o projeto foi bem-sucedido e está
se aproximando dos estágios finais.
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Projetos em destaque em 2014
Indústria
Naval & Offshore

Contrato de conexão para crescimento
contínuo

Proprietário e/ou cliente: Statoil
Empresa realizadora:
KAEFER ENERGY AS, Noruega
Escopo do trabalho: isolamento,
acessos, proteção de superfícies,
proteção passiva contra fogo,
acabamento de interiores e AVAC

Descrição: todo o trabalho relevante de conexão e conclusão,
incluindo gerenciamento, engenharia, planejamento, aquisições,
fabricação onshore e construção
offshore para a plataforma de
Valemon, na Noruega.
Período: janeiro de 2014 –
dezembro de 2014
Informações adicionais: tradição
longa e competência na execução
de conexões e na encomenda de
projetos topside. Há mais projetos nessa área importante para
crescimento contínuo.

Jornada em direção ao sucesso em condições
extremas

Proprietário e/ou cliente:
Saline Water Conversion Corporation
Empresa realizadora:
KAEFER Saudi Arabia Ltd.
Escopo do trabalho: isolamento,
acessos e proteção de superfícies

Descrição: uso de material de isolamento de seção de tubulação K-FLEX
ST, isolamento com água fria, montagem de andaimes em 126 538 m2 e
trabalho de soldagem de suporte e
retoque de pintura associados na
usina de dessalinização Ras Al Khair.
Período: julho de 2012 – julho de
2014
Informações adicionais: apesar da infraestrutura bastante básica das estradas e acomodações e das condições climáticas extremas, o projeto
foi concluído com sucesso.

Indústria

Energia à frente com o Lean

Indústria

Maior aplicação refratária no Catar até hoje

Proprietário e/ou cliente: RasGas
Empresa realizadora:
KAEFER LLC, Catar

Escopo do trabalho: aplicação
refratária
Descrição: 5600 toneladas de
aplicação refratária
Período: janeiro de 2013 – maio
de 2014
Informações adicionais: o cliente
satisfeito reconheceu a KAEFER
SA com duas cartas de recomendação, por ter sido uma «contratante confiável» e uma «boa parceira».

Proprietário e/ou cliente:
Companhia Elétrica Saudita
Empresa realizadora:
KAEFER Saudi Arabia Ltd.
Escopo do trabalho: isolamento,
acessos

Naval & Offshore

Indústria

KAEFER – uma contratante confiável
Proprietário e/ou cliente:
CEZ Group/ALSTOM Power
Empresa realizadora:
KAEFER SA, Polônia
Escopo do trabalho: isolamento,
acessos
Descrição: entrega e execução de
68 000 m2 de isolamento acústico
e de calor e 96 000 m³ de montagem de andaimes na casa da

caldeira da nova unidade de
660 MW da usina elétrica Ledvice,
na República Tcheca.
Período: junho de 2012 – março de
2014
Informações adicionais: o cliente
satisfeito reconheceu a KAEFER
SA com duas cartas de recomendação, por ter sido uma «contratante
confiável» e uma «boa parceira».

Indústria

Novos clientes Chartek para a KAEFER

Proprietário e/ou cliente: TOTAL
Empresa realizadora:
KAEFER Servicios Industriales SAU, Espanha
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Descrição: 294 331 m2 de isolamento térmico, montagem de
andaimes e 480 toneladas de
aplicação refratária em duas caldeiras, quatro turbinas e três
usinas de dessalinização.
Período: setembro de 2012 –
setembro de 2014
Informações adicionais: desafios como estrutura altamente
técnica e trabalho em espaços
confinados. A usina elétrica Rabigh foi selecionada como o
projeto piloto para implementar
o Lean na KAEFER KSA.

Escopo do trabalho: proteção passiva contra fogo
Descrição: aplicação de proteção contra fogo Chartek
em uma estrutura na unidade Optara, em Antuérpia,
Bélgica.
Período: abril de 2014 – dezembro de 2014
Informações adicionais: a KAEFER é considerada uma
especialista em projetos Chartek, já que um deles foi
concluído com sucesso para a Chevron Australia, e
dois prestigiosos contratos Chartek para a IDESA
(1,3 milhões de euros) e para a TOTAL Optara (2,8
milhões de euros) foram recentemente concedidos à
KAEFER Espanha.

Uma diferença grande
na renovação

Proprietário e/ou cliente: Fjord Line
Empresa realizadora:
KAEFER Oy, Finlândia
Escopo do trabalho: acabamento de
interiores
Descrição: entrega completa para
4800 m2 de espaços públicos na
balsa MS Oslofjord
Período: fevereiro de 2014 – maio de
2014
Informações adicionais: maior
contrato de renovação completa da
KAEFER Oy. Transformação de uma
balsa noturna em embarcação para
tráfego diurno. Cooperação entre a
equipe do projeto, o pátio e o arquiteto.

Projetos e serviços

Indústria

Desligamento bem-sucedido em duas semanas
Proprietário e/ou cliente: Saudi Aramco
Empresa realizadora: KAEFER Saudi Arabia Ltd.
Escopo do trabalho: isolamento, acessos
Descrição: projeto de desligamento e manutenção
na refinaria Riyadh
Período: abril de 2014 – maio de 2014

Informações adicionais: o trabalho foi executado
com sucesso em um ciclo de 24 horas, em dois
turnos, por duas semanas, tempo durante o qual
toda a manutenção teve de ser feita, assim como
a substituição de equipamentos e isolamento.

Indústria

O começo de um relacionamento com altíssimos padrões
Proprietário e/ou cliente:
Refinaria Zeeland
Empresa realizadora:
KAEFER Nederland B.V.,
Holanda
Escopo do trabalho:
acessos
Descrição: montagem de
andaimes e isolamento
executados durante o desligamento para manutenção na refinaria Zeeland,

Indústria

A perseverança vale a pena

Proprietário e/ou cliente: Eskom, África do Sul
Empresa realizadora:
KAEFER Energy Projects Pty Ltd, África do Sul
Escopo do trabalho: isolamento
Descrição: calor da caldeira e trabalho sólido de
isolamento nas unidades 1 a 6 da estação de
energia Medupi.
Período: junho de 2014 – abril de 2017
Informações adicionais: o primeiro lance foi feito
em abril de 2010, mas a jornada longa e desafiadora está compensando agora, pois o projeto
também será usado para implementar a filosofia
Lean, a fim de eliminar ainda mais o desperdício e
melhorar a produtividade.

que tem capacidade
máxima diária de 180 000
barris de petróleo cru.
Período: agosto de 2013 –
agosto de 2014
Informações adicionais:
a produção na refinaria
Zeeland foi interrompida
por mais de seis semanas
e, no pico do desligamento,
quase 3000 trabalhadores
estavam na unidade.

Naval & Offshore

Fornalhas como uma cooperação internacional

Proprietário e/ou cliente: Statoil & Eni
Empresa realizadora:
KAEFER ENERGY AS, Noruega
Escopo do trabalho: isolamento

Descrição: medida de fornalhas personalizadas na unidade e entrega e supervisão da instalação.
Período: abril de 2014 – novembro de
2014
Informações adicionais: a KAEFER
ENERGY subcontratou a produção de
fornalhas da KAEFER SA na Polônia.
Como a KAEFER ENERGY já tem pedidos da Samsung e Hyundai para mais
fornalhas, uma cooperação de longo
prazo entre a Polônia e a Noruega está
para acontecer.

Indústria

Desempenho notável traz reconhecimento
Proprietário e/ou cliente: Bechtel/S.M.O.E
Empresa realizadora: PT KAEFER, Indonésia
Escopo do trabalho: isolamento
Descrição: isolamento criogênico de tubulação e embarcação para os módulos pré-fabricados do Trem 1 e 2 do projeto APLNG.
Período: outubro de 2013 – outubro de
2014

Informações adicionais: desempenho notável da equipe e supervisão sólida. A KAEFER
foi escolhida como única fornecedora de
mão de obra e foi contratada diretamente
pelo cliente principal na metade do projeto.
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Projetos em destaque em 2014
Indústria

Indústria

Sucesso nas alturas em M’sila
Proprietário e/ou cliente:
LCM (Lafarge Ciment de M’sila)
Empresa realizadora:
KAEFER Eurl, Argélia
Escopo do trabalho: isolamento,
acessos
Descrição: remoção e proteção de
700 m2 de isolamento térmico da
torre de condicionamento da unidade 2 e construção de 100 toneladas de andaimes de até 75 m de
altura na fábrica de cimento em
M’sila, 250 km ao sul de Argel.

Período: agosto de 2013 – março
de 2014
Informações adicionais: fez-se
uma parceria com o cliente para o
estudo, a preparação e a conclusão
do trabalho. A KAEFER manteve-se
presente na unidade para qualquer
tarefa adicional que pudesse surgir, melhorando a capacidade de
gerenciar um trabalho com um alto
nível de dificuldades técnicas.

Indústria

Remoção de amianto
altamente tecnológica na
usina elétrica da EDF
Proprietário e/ou cliente:
Electricité De France (EDF)
Empresa realizadora:
KAEFER WANNER S.A.S., França
Escopo do trabalho: remoção de
amianto, isolamento e acessos
Descrição: montagem de andaimes e
remoção de amianto de 40 000 m2 na
antiga usina termoelétrica em Richemont.
Período: março de 2014 – julho de 2015
Informações adicionais: para cumprir as
normas regulatórias novas e ainda mais
rigorosas em relação a níveis de poeira,
técnicas de jateamento mecânico foram
desenvolvidas usando um robô de demolição Brokk.

Trabalho em equipe e colaboração no
Cazaquistão
Proprietário e/ou cliente:
General Electric (GE)
Empresa realizadora:
KAEFER WANNER S.A.S.,
França
Escopo do trabalho:
isolamento
Descrição: 2100 painéis de
isolamento microporosos
pré-fabricados e 500 colchões de isolamento que
formam a parte externa da
turbina de gás 9FB em

Tengiz, Cazaquistão.
Período: março de 2014 –
setembro de 2014
Informações adicionais: este
foi o exemplo perfeito de
uma boa colaboração entre
a KAEFER WANNER e o
Centro de Competência
Corporativa para Colchões
(Corporate Competence
Center Mattresses) da
KAEFER.

Indústria

Proteção bem-sucedida contra ruídos em um prazo apertado

Proprietário e/ou cliente: E.ON Kraftwerke GmbH
Empresa realizadora:
KAEFER Industrie GmbH, Alemanha
Escopo do trabalho: design de construção, produção, fornecimento e montagem de proteção
contra ruídos

Descrição: construção de paredes com isolamento acústico para 12 baias de transformadores
(com um total de 28 silenciadores do tipo baffle
e 24 portas) do sistema de conversão de corrente
«rail tracing», na estação de energia DatteIn.
Período: outubro de 2013 – fevereiro de 2014
Informações adicionais: um novo conversor com a
proteção necessária contra ruídos precisava estar
operacional em um tempo muito curto, devido ao
desligamento planejado da fonte de energia antiga. A variedade abrangente de serviços da
KAEFER permitiu que o projeto continuasse sem
atrasos ou perda de receita para o cliente.

Construção

Mais espaço para mais
possibilidades de tratamento
no HOSPITAL Siloah

Construção

Quando um trabalho bem feito vale a pena –
DRV Deutsche Rentenversicherung

Proprietário e/ou cliente:
DRV Deutsche Rentenversicherung Bund
Empresa realizadora:
KAEFER Construction GmbH, Alemanha
Escopo do trabalho: construção, proteção
passiva contra fogo
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Descrição: total de 42 960 m2 de instalações de proteção contra fogo para vigas
de suporte, colunas e mantas de metal
com chapas trapezoidais. Fornecimento
de soluções de proteção contra fogo e
construção de interiores em coordenação
com o gerenciamento de construções.
Período: novembro de 2012 – dezembro
de 2013
Informações adicionais: estamos realizando uma quantidade significativa de
instalações de proteção contra fogo para
o mesmo cliente.

Proprietário e/ou cliente:
Klinikum Region Hannover GmbH
Empresa realizadora:
KAEFER Construction GmbH, Alemanha
Escopo do trabalho: acabamento de interiores e
portas técnicas sofisticadas
Descrição: construção do Centro Hospitalar
KRH em Hannover com dois porões para salas
de tratamento e cinco andares com 535 leitos
no total. Aproximadamente 30 000 m2 de paredes com placas de gesso acartonado (F0 a F90)
e aproximadamente 23 000 m2 de tetos leves de
metal com placas de gesso acartonado em corredores e salas de paciente.

Projetos e serviços
Indústria

Construção

Data centers dinâmicos
Proprietário e/ou cliente: T-Systems
Empresa realizadora:
KAEFER Montage GmbH, Alemanha
Escopo do trabalho: isolamento, proteção
passiva contra fogo, documentação
Descrição: execução de 10 000 penetrações
de parede com proteção passiva contra
fogo para dois data centers que acomodam
um servidor de nuvem de dados
Período: maio de 2013 – fevereiro de 2014

Um projeto piloto com um fabricante de bombas e sistemas

Indústria

A ESG recebe um contrato de manutenção de quatro anos
Proprietário e/ou cliente:
Vattenfall Europe AG
Empresa realizadora:
Europäische Sondergerüstbau GmbH
Escopo do trabalho:
montagem de andaimes

Descrição: montagem de andaimes para
manutenção e desligamentos
Período: abril de 2014 – dezembro de 2018
Informações adicionais: a Europäische
Sondergerüstbau GmbH é uma subsidiária
da KAEFER.

Construção

As altas exigências de logística
encontram os padrões estéticos
no Søderstromtunnel, em
Estocolmo

Proprietário e/ou cliente: Trafikverket,
Estocolmo, JV Søderstromtunnel (Züblin)
Empresa realizadora:
KAEFER Construction GmbH, Alemanha
Escopo do trabalho: proteção passiva contra fogo
Descrição: planejamento, fornecimento e instalação de proteção contra fogo para paredes e tetos,
14 500 m2 de placas Promatect-T.
Período: março de 2014 – junho de 2014
Informações adicionais: altas exigências de logística e padrões de estética. Tempo de execução
curto e execução parcialmente operante em vários
turnos.

Proprietário e/ou cliente: WILO SE
Empresa realizadora:
KAEFER Construction GmbH, Alemanha
Escopo do trabalho: acabamento de interiores,
proteção passiva contra fogo, sistema de teto
com tratamento de ar
Descrição: trabalho de reconstrução no espaço
de escritórios do prédio administrativo
Período: junho de 2013 – novembro de 2013
Informações adicionais: um projeto piloto foi
concluído para um sistema de teto com tratamento de ar, junto com o sistema de bombeamento WILO.

Indústria

Desligamento da Dolphin, de 2014 a 2018, no Catar

Proprietário e/ou cliente: Dolphin Energy/
Descon Engineering Qatar LLC
Empresa realizadora: KAEFER LLC, Catar

Escopo do trabalho: isolamento, acessos,
proteção de superfícies, proteção passiva
contra fogo e aplicação refratária
Descrição: o escopo geral de cinco desligamentos em um período de cinco anos inclui: isolamento – 19 828 m2; montagem –
218 090 m3; pintura – 22 643 m2; e aplicação
refratária – 376 MT
Período: 2014 a 2018
Informações adicionais: o contrato cobre
quatro anos e será executado anualmente
em janeiro e fevereiro

Naval & Offshore

Interior de navio dos sonhos

Indústria

A ESG fecha contrato principal com refinaria de petróleo

Proprietário e/ou cliente:
PCK Raffinerie Schwedt

Empresa realizadora:
Europäische Sondergerüstbau GmbH
Escopo do trabalho: montagem de andaimes
Descrição: montagem de andaimes para manutenção e desligamentos
Período: setembro de 2013 – setembro de
2015
Informações adicionais: a Europäische
Sondergerüstbau GmbH é uma subsidiária
da KAEFER.

Proprietário e/ou cliente: TUI Cruises
Empresa realizadora: KAEFER Oy, Finlândia
Escopo do trabalho: acabamento de interiores
Descrição: entrega completa de spa e áreas
de observação no Mein Schiff 3 (MS3) da TUI
Cruises
Período: janeiro de 2013 – junho de 2014
Informações adicionais: o spa inclui várias novidades, como duchas frias, assentos aquecidos e
sete tipos diferentes de saunas.
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O expresso da tubulação:

PROJETO PILOTO LEAN
DA KAEFER
NA POLÔNIA

O isolamento de tubulações no projeto Elektrownia
Połaniec, na Polônia, foi escolhido como o projeto
piloto para examinar os possíveis benefícios da
Lean para a «eliminação de desperdícios» nos
projetos da KAEFER em todo o mundo.
Os objetivos da Lean para o projeto (o qual consistia do isolamento de uma tubulação com 7200
metros) incluíram um aumento adicional na produtividade e a implementação de um ciclo de
produção mais curto, observando as metas de
qualidade, saúde e segurança.
O primeiro passo foi preparar os funcionários na
unidade. Durante um treinamento básico com 2,5
horas, falou-se sobre as diferenças entre atividades com agregação de valor e sem agregação de
valor, os diferentes tipos de desperdício e os princípios Lean: «na hora certa», «fluxo», «empuxo»
e «zero falhas». A seguir, houve uma «caminhada
do desperdício», conduzida em geral pelo líder
Lean juntamente com a administração do projeto
e da unidade. Seu objetivo é observar os processos de trabalho e registrar as áreas nas quais há
espaço para melhorias. Com base nessas caminhadas, são identificados os diferentes tipos de
desperdício na unidade e, em seguida, discutidos
com os supervisores, capatazes, trabalhadores e
com a administração do local.
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Alguns dos problemas identificados nesse projeto foram: falhas na logística de fornecimento e
entrega de materiais, tarefas e ferramentas que
exigiam excesso de tempo e força e equipes que
trabalhavam com excesso de independência.
Para organizar melhor um trabalho muito repetitivo, comum nesse tipo de projetos, houve a ideia
de imitar um trem. Rapidamente nasceu o conceito de «expresso de tubulação». Etapas diferentes do trabalho foram divididas em pacotes de
igual comprimento e distribuídas em cinco equipes de trabalho, chamadas de «vagões».
Para mover-se ao longo da tubulação com o ritmo
(«takt») de um trem, a velocidade do trabalho
teve de ser sincronizada entre as equipes. Em
outras palavras, todas as equipes precisavam terminar suas atividades no mesmo espaço de
tempo, de modo a não demorar e colidir com o
vagão atrás dela. O processo de otimização exigiu testar e sincronizar cenários com diferentes
equipes antes da identificação e da implementação daquele ideal.

«Um objetivo importante na melhoria do fluxo de
produção ritmado («takt») foi definir os processos de trabalho, as equipes e as cargas de trabalho por equipe («vagões») cuidadosamente, em
conjunto com a equipe da unidade. Além de equipamentos e ferramentas profissionais, melhoramos muito não apenas a produtividade dos trabalhadores, mas também a segurança», afirmou
Miroslaw Chodzikiewicz, líder Lean local na
Polônia. Ele acrescentou que isso inclusive
melhorou a logística e reduziu o tempo de
classificação e manuseio do material.

A logística e a preparação de materiais
ideais podem ser descritas pelos cinco Cs: a peça certa, no momento certo,
no lugar certo, na quantidade certa e com a qualidade correta.

Muitas das mudanças feitas foram muito simples
e incluíram o reposicionamento de suprimentos
para melhor acesso, a personalização de ferramentas para cada tarefa e a combinação das tarefas para incluir a limpeza imediata.
«Tínhamos uma equipe motivada e, uma vez identificadas as áreas de melhoria e encontradas as
soluções, ficou claro para todos os membros da
equipe o que precisava ser feito a seguir. Em última análise, os resultados falam por si, já que o
objetivo definido foi em muito ultrapassado»,
afirmou Grzegorz Faliszewski, gerente responsável pela unidade.

«Ninguém no projeto tinha experiência anterior
com a Lean, de modo que foi muito satisfatório
observar tais resultados convincentes»,
acrescentou Alexander Faver, Chefe de Estratégia
Corporativa e Desenvolvimento Comercial e Líder
Lean Global na KAEFER.

«Em 2013, conduzimos sete projetos piloto Lean, cobrindo todas as regiões. Desta forma,
exploramos as oportunidades e os desafios de aplicar a Lean em nossos locais de trabalho.
Em 2014, demos outro grande passo na direção da implementação da Lean, montando e
treinando uma organização global de líderes Lean. Além disso, conduzimos mais de 20
eventos de treinamento locais para preparar gerentes de linha na construção segundo os
princípios e as ferramentas da Lean. Como resultado disso, mais de 40 projetos Lean foram
executados no mundo todo em 2014.»
Alexander Faber
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Diferenciação é ...

... criar valor
adicional para
nossos clientes e
funcionários.
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NOSSA VISÃO DA
DIFERENCIAÇÃO
O sucesso da KAEFER pode ser atribuído ao seu foco em diferenciar-se dentro
de seu setor industrial, oferecendo aos seus clientes qualidade e valor excelentes
em serviços e soluções integrados no mundo inteiro. Os fatores que contribuem
para separar a KAEFER da concorrência incluem registros de segurança excelentes, eficiência e especialização na execução. No ambiente do mercado de hoje,
todas as propostas são disputadas acirradamente. Apesar dos seus sucessos no
passado, a KAEFER está determinada a trabalhar com ainda mais eficiência, forjando um caminho que defina novos padrões e aumente sua força competitiva.

No ambiente do mercado de hoje,
todas as propostas são disputadas
acirradamente.

Essa é uma tarefa enorme para uma empresa que
expandiu-se pelo globo em um tempo tão curto.
Entretanto, é aí que entram os valores principais,
a estratégia, a inovação e o trabalho em equipe, e
atender as necessidades do cliente é o que mais
importa.
«Aprimorar continuamente nossos processos,
priorizar as necessidades do cliente, nos organizar de forma transparente e lidar com as inovações nos serviços e soluções de forma dinâmica
são a chave para nos diferençar em um mercado
muito competitivo», segundo o presidente Peter
Hoedemaker.
Os aprimoramentos podem tomar muitas formas.
Às vezes, um pequeno ajuste pode melhorar
muito a transparência; às vezes, algo tão simples
quanto renomear um negócio principal tem um
efeito similar. Por exemplo, o negócio de «andaimes» há muito incluía serviços mais abrangentes
do que o termo «andaime». Assim, foi renomeado
para «Gerenciamento de acessos» para melhor
representar e atender as necessidades dos
clientes.

Além disso, isso garantirá uma mensagem consistente sobre o escopo de serviços que a KAEFER
oferece. Em outro exemplo, a comunicação clara e
a interação ao nível regional e local permite que a
KAEFER assuma projetos pequenos como a modernização térmica e blocos de apartamentos em
uma cooperativa habitacional da Polônia ou tão
abrangentes como a conexão total da plataforma
de Valemon, na Noruega, a qual envolve isolamento, acesso, proteção de superfície, proteção
passiva contra incêndio e equipamentos de interior para uma empresa global como a Statoil. Em
outras palavras, a KAEFER é capaz de agir localmente, bem como de utilizar sua rede mundial de
especialistas para oferecer, de forma consistente,
uma gama mais ampla de trabalhos complexos de
alta qualidade.

A KAEFER é capaz de agir
localmente, bem como de
utilizar sua rede mundial de especialistas para
oferecer, de forma consistente, uma gama mais
ampla de trabalhos complexos de alta qualidade.
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Gerenciamento de acessos: um serviço importante em crescimento na KAEFER
A KAEFER começou com andaimes, muito tempo atrás; hoje, esta área de
negócios é responsável por cerca de um quarto do volume de negócios do
grupo e proporciona muito mais serviços do que apenas andaimes. Para
melhor representar o escopo dos serviços que a KAEFER oferece, era uma
necessidade lógica redefinir essa área de serviços como um negócio principal e renomeá-la de «Gerenciamento de acessos».
Para dar suporte a essa nova abordagem, o departamento de Gerenciamento Corporativo de Acessos (CAM), estabelecido na matriz, decidiu
melhorar as redes para compreender a melhor forma de otimizar custos e
oferecer a melhor solução de acessos, seja com andaimes tradicionais,
acessos por cabo ou com outros tipos de acessos. Outro desafio importante nessa questão é a necessidade da consciência externa das competências presentes dentro do grupo. Os grupos de habilidades de engenharia e projeto dentro da KAEFER são excelentes, mas às vezes os clientes
não estão totalmente cientes disso.
«Entre outros, temos ótimos departamentos de engenharia no Reino
Unido, França, Espanha, Holanda e na região da Ásia/Pacífico», disse o
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diretor do CAM, Arnaud Lejemble. «É uma vantagem enorme encontrar
especialistas dentro do grupo para um determinado projeto em qualquer
lugar do mundo.»
Ao mesmo tempo, existe o foco em otimizar os ativos e recursos de todo
o grupo; a KAEFER hoje está posicionada de modo a poder mover equipamentos de um país para outro. Para isso, uma ferramenta de gerenciamento de ativos de estoque comuns foi desenvolvida internamente, em
conjunto com o departamento de TI corporativo da KAEFER. O plano é
tê-lo implementado ao final de 2014 para identificar mais sinergias e ampliar as melhores práticas.
Os novos projetos ao redor do mundo exigirão ainda mais gerenciamento
de acessos, mais forte, agora que os clientes pedirão projetos maiores e
mais complexos e soluções inovadoras de acessos com economia. Um
exemplo é o cliente EXXON Mobil, que coloca diferentes plantas e unidades
na mesma proposta. A KAEFER precisa mover-se rapidamente e ofertar o
pacote completo, já que temos capacidade interna suficiente para sermos
capazes de responder ao cliente e seguir essa tendência de mercado.

Nossa visão da diferenciação

Sua flexibilidade permite que a KAEFER empregue um forte valor agregado para uma base de
clientes global em crescimento. Ela faz isso capitalizando suas próprias sinergias e forças regionais.
Um exemplo disso é um contrato de 33 milhões
de euros concedido à KAEFER na Tailândia. Neste
projeto, foram fornecidas e aplicadas proteção
contra incêndio e criogenia nas instalações on-shore de GNL da Ichthys. «A cooperação entre a
KAEFER Engineering (Tailândia) Ltd e a STP&I,
um dos líderes em estruturas, tubulação, fabricação e montagem de aço na Tailândia, foi resultado
direto do trabalho anterior da KAEFER com a
STP&I,» disse Kevin Tan, gerente de finanças e
controle da KAEFER na Ásia/Pacífico norte.

O trabalho foi executado pela subsidiária da
KAEFER Prostar Marine Services Pte. Ltd. em um
período de 30 meses em três locais separados da
STP&I em Rayong, Chonburi e Laem Chabang. É o
maior projeto único concedido a um empreiteiro
individual pela STP&I e também o maior projeto
da KAEFER na região da Ásia/Pacífico norte até
hoje. Ele é, na verdade, o maior projeto na história da Prostar Marine Services Pte Ltd e uma realização significativa desde que a KAEFER se tornou a principal acionista da empresa. Além disso,
a KAEFER Integrated Services na Áustralia foi
contratada para fornecer andaimes, incluindo gerenciamento, projeto e engenharia, fornecimento
de materiais para andaimes e serviços de instalação para empresas de serviços públicos e áreas
fora do local das instalações de onshore da Ichtys
em Bladin Point, Darwin.
Certamente, a coordenação de projetos deste
escopo e complexidade demanda experiência técnica e gerenciamento, além de planejamento claro
e detalhado. «Superficialmente, nossa indústria é
basicamente de tecnologia relativamente baixa»,
afirma o diretor operacional, Philipp Dalheimer.
«As barreiras de entrada não são muito altas e
assim nosso maior capital é a especialização de
nossos funcionários, apoiada por processos eficazes», observa ele. «Mas, mesmo em um ambiente
de baixa tecnologia, as soluções inovadoras
da KAEFER, desenvolvidas em coordenação com
o departamento de Tecnologia e Pesquisa
Corporativa, estão fazendo a diferença.»

Nosso maior
capital é a especialização
de nossos funcionários.

Garantindo os padrões de qualidade da KAEFER no mundo todo:
Manual de treinamento para isolamento térmico da KAEFER
Como resultado do esforço combinado de muitos
especialistas em isolamento nas empresas da
KAEFER, ao final de julho, a KAEFER publicou o
novo manual de isolamento da KAEFER para treinar os trabalhadores; ele é um conjunto de instruções para um de nossos negócios principais, válido no mundo todo: Isolamento.
O manual se compõe de seis livretos que descrevem seis níveis de habilidades, desde o muito básico até o muito avançado. Eles podem ser utilizados individualmente para treinar e testar nosso
pessoal até o próximo nível exigido. O nível de
habilidades pode ser determinado para corresponder às necessidades de um projeto atual de
acordo com a matriz de habilidades de isolamento
da KAEFER, a qual ajudará a garantir a compatibilidade e a capacidade de transferência na KAEFER.
Onde necessário, o manual será adaptado às re-

gulamentações locais e requisitos contratuais
com o apoio do departamento de Tecnologia e
Pesquisa Corporativa (CTR), mas o conteúdo do
mesmo deve ser considerado o padrão mínimo
para todas as empresas da KAEFER no mundo
inteiro.
O manual destina-se a garantir que seja mantido
um alto padrão de qualidade entre todos os trabalhadores de isolamento na KAEFER. Em seguida, teremos um manual de treinamento similar
para os trabalhadores de proteção de superfícies.
Atualmente os especialistas da KAEFER estão discutindo a estrutura e os níveis de habilidades sobre os quais ele será baseado. O lançamento da
primeira edição está previsto para 2015 e ele será
outro marco na direção de garantir os altos padrões de qualidade da KAEFER no mundo todo.
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Certificação da KAEFER em qualidade de
soldas: Assinado. Selado. Entregue.
A KAEFER Industrie GmbH, a KAEFER Schiffsausbau GmbH e a
Corporate Competence Centre Nuclear formam os três grupos de
engenharia de soldagem em Bremen que hoje são administrados por
um novo conjunto de regulamentações do setor na UE.
Stephan Remensperger, supervisor responsável pela soldagem no
departamento de qualidade e segurança da Alemanha, em Bremen,
disse: «Enquanto na UE a certificação e a regência da engenharia de
soldagem estão sendo redefinidas para regular um panorama diverso de mercados e padrões internacionais, a longa tradição da
KAEFER de exigir requisitos de treinamento profissional e regulamentações internas tem mantido, de forma consistente, um alto padrão de segurança e qualidade.» Ele acrescentou, «Alguns de nossos
clientes, além de outros parceiros do setor como de engenharia
mecânica, embarcações e isolamento acústico, já possuem, há muito,
a exigência de certificação similar.»
A partir de 2014, será exigido que as empresas de construção na UE
forneçam aos clientes e ao público certificação de conformidade com
padrões de segurança e qualidade. Felizmente a KAEFER não precisará fazer nenhuma grande mudança na sua infraestrutura interna
de gerenciamento de qualidade para estar em conformidade com
estas novas regulamentações.
«Para aqueles que não as observarem, as repercussões serão severas», observa Remensperger. «As empresas podem perder propostas
ou contratos, compensações, receber multas por atrasos na construção e, claro, perder contratos futuros. Em caso de acidentes ou danos, as empresas fora de conformidade perderão a cobertura de
seguros, enfrentarão acusações cíveis e criminais e receberão represálias pela legislação de construção.» Remensperger tem confiança
ao refletir sobre as mudanças: «Na KAEFER não temos razões para
nos preocupar com os requisitos adicionais. Nossos clientes sempre
responderam de forma positiva à nossa capacidade de demonstrar
que temos nossa documentação em ordem.» Ele adiciona: «A entrega rápida da verificação de nossos altos padrões e nossa qualidade de ponta nos concedem uma reputação de confiabilidade».
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Acompanhar as inovações na medida em que
elas acontecem é crucial para a vantagem competitiva da KAEFER. Poucas pessoas sabem que
atualmente a KARFER aparece como proprietária
ou inventora e requerente de 227 patentes nos
registros públicos do Instituto Alemão de Marcas
e Patentes, o DEPATISnet.
Jürgen Schmoldt, chefe do departamento de
orientações técnicas, padrões e patentes, instituiu um sistema que acompanha novas patentes
arquivadas no Instituto Alemão de Patentes em
todas as áreas de interesse profissional e técnico
de relevância para a KAEFER.
«Em cooperação com os advogados de patentes
da empresa em Bremen, criamos um perfil de pesquisa que permite que nossos especialistas saibam o que as outras pessoas no setor estão fazendo no tocante à propriedade intelectual»,
disse Schmoldt. «As requisições às vezes vêm de
concorrentes, outras vezes de parceiros e, outras,
de clientes.»
A vigilância dirigida e sistemática das inovações
do mercado é inestimável para manter uma vantagem competitiva, além de estimular a KAEFER
em sua própria abordagem de inovação. Um elemento disso é estruturar as organizações dentro
da empresa de tal forma que possa ser adotado o
melhoramento contínuo.
Por essa razão, o antigo departamento de exportação da KAEFER foi convertido em Centros de
Competência Corporativa (CCC) em 2008. Todas
as áreas de foco, como Gases Líquidos (CCCL),
Colchões (CCCM), Nuclear (CCCN) e Renováveis
(CCCR), mantêm e desenvolvem mais sua própria

especialidade e têm a flexibilidade de não apenas
atender a KAEFER no mundo todo, mas também
a clientes individuais, conforme o necessário.
O CCCM, por exemplo, preserva o conhecimento
existente em colchões de isolamento, ao mesmo
tempo em que se mantém atualizado com os muitos requisitos da indústria em modificação. O
CCCM trabalha com sistemas CAD ou leitores laser modernos que permitem desenvolver sistemas de colchões individuais e personalizados,
que podem ser instalados e removidos em períodos muito curtos.
Baseado nisso, o CCCM não apenas cultivou relacionamentos com clientes globais como a Siemens,
Alstom, Polysius e, mais recentemente, a General
Electric, na área de turbinas de vapor, turbinas de
gás e de sistemas convencionais de isolamento.
No ano passado, o CCCM também envolveu-se
em colaborações de projeto com seus colegas da
Alemanha, Reino Unido e França.
Entretanto, a cooperação internacional também
exige uma navegação cuidadosa pelas regulamentações, tornadas ainda mais complexas pelas diferenças na lei ou na prática, isso sem mencionar
o idioma. Walter Houboi, especialista do departamento de segurança e qualidade da Alemanha, em
Bremen, tem experiência em primeira mão em um
tópico que reflete isso perfeitamente: O manuseio de materiais perigosos. Em resposta ao que
víamos como uma complexidade desnecessária na
catalogação de orientações, ele desenvolveu um
registro que simplificou o acesso e a manutenção
da documentação vital para o uso desses materiais essenciais, apesar de potencialmente letais.

«Arquivar e pesquisar as atuais 450 especificações diferentes de usuários era uma tarefa demorada», declarou Houboi. Na medida em que os
projetos se tornaram mais internacionais, as diferenças nos modos de identificação e registro da
Alemanha, da UE e da ONU adicionaram novas
complexidades. Ele acrescentou: «Extraindo o
melhor de cada sistema, decidimos criar um
banco de dados mais intuitivo que utilizou pictogramas internacionais e agrupou os materiais de
acordo com o ingrediente, o perigo e as medidas
de segurança. Nós o disponibilizamos em 22 idiomas e o atualizamos mensalmente para incluir as
mudanças nas regulamentações ou nos materiais.» A ideia é que todas as regiões da KAEFER
possam modelar seus próprios catálogos com
base nesse protótipo.
Walter Houboi, que trabalha na KAEFER há 25
anos, viu a necessidade desta inovação antes
mesmo de tornar-se um especialista no campo da
saúde e segurança ocupacional. Ele iniciou na
KAEFER como montador, trabalhando no local, e
depois foi gerente de unidade e de projeto na
área de remoção de amianto. A história de Houboi
exemplifica os benefícios da perspectiva de longo
prazo da KAEFER em relação ao emprego e o
treinamento. A capacidade de identificar áreas de
melhoria e de gerar soluções inovadoras anda de
mãos dadas com uma estrutura de referência
mais ampla de tempo e experiências de trabalho,
ambos muito valorizados na KAEFER.

A capacidade de
identificar áreas de melhoria e de gerar soluções
inovadoras anda de mãos dadas com uma estrutura
de referência mais ampla de tempo e experiências
de trabalho, ambos muito valorizadas na KAEFER.

Relembrando as declarações da Leadership@KAEFER
Nos últimos sete anos, Reinhild Heider, gerente
de RH corporativo na KAEFER, recebeu apenas
comentários positivos em relação aos princípios
orientadores nas declarações em Leadership@
KAEFER. «Muitos líderes tem um cartaz colorido em suas salas como um lembrete diário das
principais mensagens que eles gostariam de
passar», afirma ela. Entretanto, muita coisa mudou na KAEFER nos últimos anos. Houve o início da jornada Lean, a introdução de uma estru-

tura regionalizada, a primeira pesquisa dos
funcionários, a nova estratégia da KAEFER.
Desta forma, era o momento de uma atualização ou, como diz Heider: «Hora de refrescar a
mensagem.»
As mudanças são baseadas nas informações
coletadas em entrevistas com uma variedade de
interessados, principalmente com os participantes do programa de desenvolvimento de liderança e com os contribuintes regionais em to-

dos os níveis de gerenciamento. As declarações
finais foram a base de uma discussão no
workshop do comitê de gerenciamento do
grupo (GMC) em setembro, com subsequente
aprovação pelo comitê administrativo.
Como parte da nova estratégia da KAEFER, as
declarações atualizadas da Leadership@
KAEFER refletem outro passo em nossos esforços unificados para nos tornarmos reconhecidos, mais eficientes e diferentes.
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Nossa visão da diferenciação

Desenvolver uma cultura de iniciativas individuais e cooperativas também é uma meta abrangente na jornada Lean da KAEFER. Já vemos evidências de que isso começou a acontecer.
Recentemente, por exemplo, o líder Lean local na
KAEFER da Arábia Saudita, Ravi Prakash, criou
uma nova ferramenta com o objetivo de reduzir o
desperdício e otimizar os processos de trabalho
com poliisocianurato (ou PIR), um plástico termofixo utilizado em isolamentos térmicos rigorosos.
«O manuseio do material não apenas se torna
mais fácil, como também economiza tempo; o
número de movimentos manuais é reduzido, o
que também é bom para a segurança», afirma
Prakash.
«A saúde e a segurança são a base do nosso sucesso; os resultados excelentes nesse campo estão diretamente ligados à excelência operacional
e, assim, à sustentabilidade», de acordo com o
COO Dalheimer. Neste ano, as organizações dentro da empresa novamente mostraram grande
inspiração para lidar com questões de saúde e
segurança e para aumentar a conscientização
entre os trabalhadores para que assumam responsabilidade ainda mais proativamente. Ele
acrescentou: «A mensagem de que os procedimentos de segurança e o uso correto dos equipamentos de segurança também são responsabilidade de cada um foi bem recebida e fomentou
maior vigilância dentro das equipes e entre colegas de trabalho.»
Desde livros pessoais de registro de segurança e
sistemas de recompensa até slogans impressos
em coletes de segurança ou cartazes com lembretes apresentando o mascote de HSE e qualidade,
o Max, todas as nossas práticas explicam por que,
pelo segundo ano consecutivo, a KAEFER atingiu
sua meta de reduzir o número geral de incidentes
em 20 %. Ao definir e alcançar uma marca tão
ambiciosa, estamos estabelecendo claramente
uma vantagem competitiva da KAEFER.
Uma visão de longo prazo se destaca em uma era
de recursos descartáveis. A KAEFER se diferencia
por meio do planejamento, e não pela reação. Ela
considera o investimento no cuidado e treina-

mento apropriados dos seus funcionários tão importante quanto o investimento em equipamentos de alta qualidade e em processos eficientes.
Como Peter Hoedemaker frequentemente diz,
«Não podemos nos dar ao luxo de sermos apenas
um pouco melhores; devemos ser muito melhores
do que a concorrência!» Essa convicção se traduz
em um compromisso duradouro com a melhoria
contínua em toda a KAEFER.

A saúde e a
segurança são a base do nosso
sucesso; os resultados excelentes
nesse campo estão diretamente
ligadas à excelência operacional e,
assim, à sustentabilidade.
Liderar a indústria exige uma visão clara do que
está por vir e um planejamento apropriado. Isso
inclui permanecer à frente na mudança dos requisitos estabelecidos pela regência do setor e ajustar as práticas e estruturas internas de acordo
com essa mudança.

Não podemos nos
dar ao luxo de
sermos apenas um
pouco melhores;
devemos ser muito
melhores que a
concorrência!

Especialmente na medida em que a KAEFER expandiu sua presença global, ela provou sua crença
em compromissos de longo prazo, ao mesmo
tempo que integrou as subsidiárias, mantendo
suas histórias individuais. E, ao embarcar em sua
jornada Lean, a KAEFER investiu em treinamento
abrangente em todos os níveis, e não em uma
abordagem de cima para baixo. O sucesso desses
esforços se torna uma questão de orgulho. Essa
abordagem decorre da empresa ser de propriedade familiar e de uma história de orientação segundo fortes valores éticos, de um senso de tradição, além de um espírito de evolução contínua.
Tudo isso torna a KAEFER diferente.

Desafio Sécuri’Max – adotando a cultura de segurança da KAEFER
Hoje, todos os funcionários sabem que a
KAEFER leva muito à sério a sua saúde e segurança. Com o passar dos anos, várias medidas
tratando de preocupações específicas cresceram para tornar-se uma cultura de HSE abrangente na KAEFER.
De muitas formas, isso significa que ocorreu
uma mudança de atitude. Por exemplo, houve a
mudança da resposta ao risco para a identificação e a prevenção do risco na fase de preparação de um projeto. E houve uma partida de uma
hierarquia de responsabilidade movendo-se na
direção da inclusão de todos os membros da
equipe na vigilância e comunicação de potenciais questões de saúde e segurança antes que
elas surjam. Para dar apoio a esta cultura, a
KAEFER WANNER desenvolveu uma iniciativa
especial chamada de desafio Sécuri’Max. Com o
auxílio de HSE da KAEFER e da mascote da qualidade, Max, esta iniciativa foi lançada entre
seus 220 gerentes de unidade e 1200 funcionários em abril de 2014.
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«O Sécuri’Max encoraja e recompensa uma mudança na conscientização e na ação entre nossos trabalhadores», afirmou Thérèse Lardeux,
Diretora de HSE na KAEFER WANNER. Todos os
meses, os gerentes de unidade e líderes de
equipe concedem um «cartão verde» ao funcionário com comportamento de segurança exemplar. «Isso é, em si, uma mudança. Os trabalhadores estão acostumados a sofrer penalidades
por infrações. Desta forma, o reconhecimento
do comportamento de segurança positivo está
gerando considerável atenção sobre o assunto»,
acrescenta Lardeaux. O nome do trabalhador
exemplar é adicionado a uma caixa a partir da
qual é sorteado o ganhador do prêmio ao final
do mês. O prêmio mensal é um vale-presente; o
ganhador é elegível para entrar na competição
semestral de segurança da empresa. Aqui, um
júri composto pelo gerenciamento principal,
gerentes de HSE locais e pela Diretora de HSE
elegem o melhor executor de segurança, o homenageando e o recompensando novamente.

A KAEFER está confiante de que o sucesso
desta ação inspirará as equipes no mundo todo
para agir localmente para apoiar sua cultura de
saúde e segurança. Mostrar aos nossos trabalhadores que nos importamos com eles e os
valorizamos é um pilar fundamental da cultura
de nossa empresa.

Aniversários

KAEFER
Aniversários 2014
Austrália

KAEFER Construction GmbH

KAEFER Integrated Services
Pty Ltd

10 anos com a empresa
Angela Haack
Adam Kowolik
Kevin Lichtner
Philipp Ogilvie
Markus Weisner

10 anos com a empresa
John Burgess
John Chambers
Peter Younger
20 anos com a empresa
Michael Graham
30 anos com a empresa
Vasfi Kerimofski

20 anos com a empresa
Igor Zachoval
25 anos com a empresa
Harald Bätjer
Jürgen Wieters
Bernhard Zynda

Bélgica
KAEFER België N.V.
10 anos com a empresa
Huseyin Bektas
Eric Besson
Fatih Cinar
Tuncay Cinar
Ronny Cruijsberghs
Danny Dieltjens
Francisco Martinezhita
François Moens
Marc Stoop
Johan Van Roey
20 anos com a empresa
Vincente Serrano
Brasil
KAEFER Serviços Industriais
Ltda
10 anos com a empresa
Carlos Alves Rodrigues
Jose Armelino Dos Santos
Jose De Souza Fernandes
20 anos com a empresa
Bras Crizostomo De Oliveira
Jailson Tadeu Nunes Valfre
Jose Janilson Nunes Walfre
Chile
KAEFER SOUYET S.A.
10 anos com a empresa
Mónica Aguilar
Daniel Espina
Exequiel Lobos
Alemanha
BTS GmbH
10 anos com a empresa
Andreas Beyer
Thorsten Brockmann
Sven-Peter Heidholt
Detlef Naber
Dirk Theisen
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30 anos com a empresa
Rolf Frank
Sabine Manig
Joachim Schöttke

KAEFER Industrie GmbH
10 anos com a empresa
Alexander Blaschke
Martin Cawi
Michael Henn
Jürgen Joujan
Nikolaus Paul
Friedhelm Schneider
Daniel von der Heyde
20 anos com a empresa
Ralph-Olaf Bendt
Oliver Konze
Kai Kurtenbach
25 anos com a empresa
Andreas Beszon-Sengstake
Abderrazak Bouiyoaran
Bernd Büttner
Franz Josef Frerich
Torsten Kretschmer
Franz-Josef Kupski
Thomas Manthey
Sonja Nösinger
Christoph Reimann
Andi Röttger
Frank Siefkes
Wolfgang Steinmetz
Dietmar Theisen
Klaus Voigt
Jure Vranjkovic
30 anos com a empresa
Alf Detlef
Michael Gebbert
Jens Hafer
Michael Hanninger
Wolfgang Lange
Max Nelz
Ralf Niermeier
Olaf Pfotenhauer
Michael Rottland
Horst Tegeler
Theo Wiedmaier
Andreas Wilken

KAEFER Isoliertechnik GmbH
& Co. KG
10 anos com a empresa
Dirk Brand-Saßen
Stefanie Kante
Nicolas Koch
Nils Ritterhoff
Alexandra Wessel
25 anos com a empresa
Walter Houboi
Jürgen Nürge
Dieter Weber
30 anos com a empresa
Peter Fahrenholz
Gerd Wolpmann

KAEFER Montage GmbH
10 anos com a empresa
Martin Görg
Nandor Kemenczky
Andreas Krause
Thomas Kühmstedt
Ahmed Mohamed
Nico Müller
Olaf Narweleit
Fred Schwieger
30 anos com a empresa
Manfred Mahlke

KAEFER Schiffsausbau GmbH
10 anos com a empresa
Piotr Banas
Tessa Carlsen
René Haarweg
20 anos com a empresa
Anja Feindt-Hellwig
Gabriele Fronk
30 anos com a empresa
Marcus Berger
Manfred Brunssen
Norbert Rapp
Michael Schulte
Karin Skörup

30 anos com a empresa
Gerard Bos
Mathieu de Beyn

10 anos com a empresa
Venkateswara Rao Chinimilli
Mohd Tahir Jamhari
Holanda
KAEFER Nederland B.V.
20 anos com a empresa
Manfred Hofgen

30 anos com a empresa
Erik Okkerstrøm
Charles Valentinsen

Noruega
KAEFER Construction AS
KAEFER ENERGY AS
10 anos com a empresa
Frode Abrahamsen
Bjarte Birkeland
Anne Brakstad
Magne Buanes
Jarle Christensen
Andreas Claussnitzer
Wieslaw Detka
Milos Djurdjic
Fatmir Gashi
Karsten Gudmundset
Jan Roar Halvorsen
Kjell Hermansson
Rune Hocking
Andreas Johannessen
Rasmus Kjesbu
Morten Kjølibråten
Arnfinn Klovning
Sebastian Krupa
Waldemar Artur Kubicki
Fritz Werner Larsen
Kåre Limevåg
Ronny Lund
William Milejko
Narve Mulvik
Karle Oksdøl
Ulf Palovaara
Kim Pettersen
Ole Ivar Seem
Axel Andre Simonsen
Jonny Sjursen
Espen Skeie
Benjamin Smith
Matts Johan Thunberg
Raymond Tjordal
Jonny Vangen
Ole Andreas Viktil
Rune Alte Weiseth
Maciej Zajdel
20 anos com a empresa
Jone Andersen
Geir Yngve Andreassen
Eirik Hansen
Glenn Kvilhaugsvik
Nils Rune Runestad Thime

Malásia
KAEFER (Malaysia) Sdn.Bhd.

Obrigado!

25 anos com a empresa
Eivind Berg
Roger Brekke
Frode Eikeland
Helge Flatøy
Helge Gaustad
Helge Helgesen
Tor Arild Kommedal
Nils M. Molvik
Rolf Magne Pedersen
Einar Terje Tveranger
Karl Magnar Vågenes
Bent Roar Wik

25 anos com a empresa
Toril Haugen
30 anos com a empresa
Glenn Børre Gulliksen
Kåre Øverby
35 anos com a empresa
Ketil Arnesen
Peru
KAEFER KOSTEC S.A.C.
10 anos com a empresa
Javier Armas Aguirre
Zosimo Aschalla Aramburu
Alvaro Aschalla Cordova
Cesar Cordova Izaguirre
Roeli Diaz Perez
Fidel Herrera Aschalla
Carlos Alberto Quipo Espinoza
Polônia
KAEFER SA
10 anos com a empresa
Marek Baran
Marian Budyś
Stanisław Bulcewicz
Tadeusz Cierniak
Andrzej Frączek
Henryk Goliszewski
Sławomir Grubka
Adam Gurgul
Roman Jędrzejczyk
Wiesław Konefał
Marian Machniak
Iwona Maciuła
Jan Marmol
Szymon Pikul
Krzysztof Przybyła
Danuta Rasz
Sławomir Strzeszewski
Damian Szala
Jan Truchan
Paweł Warzała
Łukasz Woroń
Łukasz Zdunek
20 anos com a empresa
Nikodem Bandoła
Zbigniew Dobosz
Sławomir Grudziński
Marek Hamowski
Tadeusz Janowski
Wiesław Jodłowski
Edward Kałuża
Dariusz Kęsy
Jarosław Korczakowski
Bernard Lebryk
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Ewa Mielczarek
Bogumił Niedziałkowski
Tomasz Rakowski
Paweł Siwek
Anna Sobecka
Wiesław Tłuchowski
Jurek Zarembski
25 anos com a empresa
Adam Bakalarz
Marek Bernart
Wojciech Bońkowski
Sławomir Borowski
Dariusz Fryska
Grzegorz Grubka
Andrzej Jaskuła
Jarosław Jędrzejewski
Józef Kmiecik
Bogdan Kołodziejski
Jacek Majchrzak
Dariusz Miaśkiewicz
Tadeusz Musiał
Dariusz Pecelerowicz
Sławomir Pędrak
Roman Rogalski
Sławomir Widło
Mariusz Wiśniewski
Bogdan Zakrzewski
30 anos com a empresa
Kazimierz Chaim
Bogdan Dołowy
Jerzy Gąsiorek
Henryk Kozłowski
Marek Łeska
Jerzy Piotrowicz
Jerzy Pyzik
Waldemar Rapant
Tomasz Sommerfeld
Norbert Tomczyk
África do Sul
KAEFER Thermal Contracting
Services (PTY) LTD.
10 anos com a empresa
Linda Luthuli
20 anos com a empresa
Dlalangaye Jama
David Khumalo
Patrick Ramashia
30 anos com a empresa
Sipho Ngobe
Elias Sekgale
35 anos com a empresa
Tony Bongwe
Daniel Mafatle
Velenkosini Mthethwa
Sipho Zulu

Espanha
KAEFER Servicios Industriales
SAU
10 anos com a empresa
Francisco Espinosa Delgado
Javier Fernandez Carbajo
Juan Carlos Fernandez Martinez
José Fuentes Navarro
José García Aguado
María José García Vaquero
Miguel Ángel Higueras Ruiz
Federico Moreno Casado
Joseba Onaindia Urriolabeitia
José Antonio Pedreño Pérez
Antonio Picón Galindo
Francisco Rodriguez López

20 anos com a empresa
Dawn Briggs
Richard Carling
David Cutts
Stuart Miller
Ian Shaw
25 anos com a empresa
Tony Dillon
Martin Kitching
Sheila Stevens
Andrew Westran
30 anos com a empresa
Charles Carson
Kevin Donnelly
Graham Lee
Emirados Árabes Unidos

25 anos com a empresa
Gonzalo Igualada Pérez
María Lourdes Rabasó Cabré
Ángel Rodriguez Mompeán
Catar
KAEFER LLC
10 anos com a empresa
Vijay Kumar
Ram Bahadur Midun
Man Singh Nath

KAEFER LLC
10 anos com a empresa
Kau Bahadur Gurung
Jayarajan Nechikadan
20 anos com a empresa
Ramneek Datt
Kasam Abdul Rehman Inamdar
Regimon Pappachan
Mohammad Kalimullah Shah
Srikant Yadav

Reino Unido
KAEFER C&D Ltd.
10 anos com a empresa
Nathan Bamford
William Cocksedge
Jonathan Coyne
Laurence Davies
Colin Graham
Jonathan Grantham
Robert Gray
Lee Greenfield
Bernadette Guy
Robert Haywood
Julie Holland
Julie Horrobin
William Howard
James Johnstone
Harry Laverick
James Lowery
Richard Marson
William Martin
Mark Moore
Keith Reid
Caroline Stafford
Jonathan Vaughan
Phillip Wilkinson
Roger Wilkinson
Richard Wynne
Gerard Young

Lembramos:
Austrália
Arnel Antonio
Alemanha
Gerhard Ammersken
Hans-Dieter Bach
Rolf Beisse
Rainer Berger
Klaus Bohm
Vinko Bosnjak
Manfred Bruns
Paul Debast
Heinz-Dieter Dielen
Hans-Georg Evermann
Rene Gadau
Heinz Grikschas
Winfried Heimann
Klaus Höfler
Nikola Jovandic
Martin Kiehl
Herbert Kußmaul
Rüdiger Lütt
Gerhard Manthey
Walter Meyer
Bernd Orlowski
Hans-Hartmut Rademacher
Herbert Richter
Helmut Schmalhausen

Werner Schönicke
Slave Slaveski
Ursula Sonnewald
Nedjeljko Stipanovic
Herbert Stöckl
Vangel Talevski
Dragan Tatic
Hans-Joachim Völsen
Heinz Wachtendorf
Holanda
Koos Buijs
Noruega/Suécia
Toni Kuusela
Polônia
Stanisław Juda
Józef Muszyński
Jan Wawrzak
Espanha
Ángel Rodríguez
Reino Unido
Michael Traynor
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Ernst Becker
KAEFER Industrie GmbH
Alemanha
Montador
Entrou em 01/02/1974

Jörg Hauschild
KAEFER Industrie GmbH
Alemanha
Isolador industrial
Entrou em 07/05/74

Jürgen Brinkhus
KAEFER Industrie GmbH
Alemanha
Estimador
Entrou em 01/08/1974

Heiko Hirnschal
KAEFER Industrie GmbH
Alemanha
Gerente de projeto
Entrou em 14/10/1974

Torsten Henning
KAEFER Industrie GmbH
Alemanha
Capataz
Entrou em 19/03/1974

Thomas Nieder
KAEFER Industrie GmbH
Alemanha
Gerente de construção
de subsidiária
Entrou em 01/08/1974

Rainer Sponholz
KAEFER Industrie GmbH
Alemanha
Capataz
Entrou em 02/09/1974

Gerhard Stolle
KAEFER Industrie GmbH
Alemanha
Montador
Entrou em 25/09/1974

Dieter Tesch
KAEFER Industrie GmbH
Alemanha
Gerente de unidade
Entrou em 01/08/1974

Klaus Besmehn
KAEFER Schiffsausbau
GmbH
Alemanha
Montador
Entrou em 09/05/1974

Helmut Grauerholz
KAEFER Schiffsausbau
GmbH
Alemanha
Funcionário comercial
Entrou em 01/06/1974

Heiner Poppen
KAEFER Schiffsausbau
GmbH
Alemanha
Montador
Entrou em 22/01/1974

Aniversários

Stanisław Latarski
KAEFER SA
Polônia
Parceiros da
construção em aço
Entrou em 01/09/74

Edward Latarski
KAEFER SA
Polônia
Montador de
isolamento térmico
Entrou em 15/05/1974

Henryk Małecki
KAEFER SA
Polônia
Funileiro
Entrou em 20/06/1974

Wiesław Urbanek
KAEFER SA
Polônia
Especialista HSEQ
Entrou em 12/09/1974

Jerzy Waszk
KAEFER SA
Polônia
Funileiro
Entrou em 15/11/1974

Zdzisław Ziętara
KAEFER SA
Polônia
Mecânico de máquinas
de construção
Entrou em 04/09/1974

Andrzej Cieloch
KAEFER SA
Polônia
Montador de
isolamento térmico
Entrou em 30/07/1974

Andrzej Ignaczak
KAEFER SA
Polônia
Montador de
isolamento térmico
Entrou em 01/09/74

Marek Kacperski
KAEFER SA
Polônia
Trabalhador de
folhas metálicas
Entrou em 28/05/1974
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Juan Delgado Flor
KAEFER Servicios
Industriales SAU
Espanha
Trabalhador no isolamento
Entrou em 01/02/1974

Jesús Luis García Souto
KAEFER Servicios
Industriales SAU
Espanha
Trabalhador no isolamento
Entrou em 14/05/1974

Graeme Cayford
KAEFER Integrated
Services Pty Ltd
Austrália
Trabalhador de folhas
metálicas
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«COMEÇAMOS A APRENDER
COM SABEDORIA
QUANDO QUERÍAMOS VER
O MUNDO DE
PONTOS DE VISTA DIFERENTES.»

Competição de fotografia 2014 da KAEFER, foto de Thierry Platon
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Ásia e Oceania

América

África

Europa

Brasil

África do Sul

Alemanha

Letônia

Arábia Saudita

Indonésia

Canadá

Argélia

Áustria

Lituânia

Austrália

Kuweit

Chile

Egito

Bélgica

Luxemburgo

Azerbaijão

Malásia

Colômbia

Marrocos

Dinamarca

Noruega

Bahrain

Nova Caledônia

Estados Unidos

Espanha

Polônia

Catar

Nova Zelândia

da América

Estônia

Reino Unido

Cazaquistão

Omã

México

Finlândia

República Checa

China

Papua Nova Guiné

Peru

França

Romênia

Cingapura

Rússia

Holanda

Suécia

Coreia do Sul

Tailândia

Hungria

Suíça

Emirados Árabes

Taiwan

Irlanda

Ucrânia

Unidos

Turcomenistão

Índia

Vietnã

www.kaefer.com
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