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Comecei a trabalhar com consultoria de gestão em 2000, ainda cursando engenharia de 
produção e trabalhando na Fluxo. Durante quase 5 anos, fiquei encantado com as 
melhorias que podem ser alcançadas a partir da aplicação de conceitos simples.

Tudo isso motivou a fundação da Nomus em 2005, juntamente com Rafael Netto, meu 
primeiro sócio. Desde então, meu maior objetivo é justamente ajudar indústrias a 
superar os seus desafios de gestão, levando a engenharia de produção para empresas 
de médio e pequeno porte.

Eu acredito muito que o melhor caminho para qualquer empresa é investir em ganhos 
de produtividade, independentemente de estarmos passando por  um período de crise 
ou em um ciclo de crescimento. Uma maior produtividade permite fazer mais com 
menos, cortar os custos que podem ser cortados sem comprometer o desempenho do 
negócio, investir nos recursos que precisam de investimento, entre vários outros 
benefícios.

Sem investir em produtividade, a empresa corre o risco de cortar custos reduzindo a 
capacidade de seu gargalo, ou da estrutura de vendas, por exemplo, trazendo o risco de 
“matar” o negócio antes da crise acabar. Sendo mais produtiva, além de superar a crise, 
a indústria irá aproveitar melhor o próximo ciclo de crescimento que está por vir.

Entretanto, como cenário atual do nosso país não está favorável e os desafios estão 
cada vez maiores, reuni outras pessoas que têm ideias diferentes e complementares às 
minhas neste ebook incrível. Acredito que esta união irá proporcionar o máximo de 
ajuda possível para juntos superarmos este momento difícil.

O que motivou este ebook

Empreendedor Promessas 
Endeavor, Empreteco, 
Fundador da Nomus, 
Engenheiro de Produção pela 
UFRJ e Mestre em Engenharia 
de Produção pela COPPE.
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O melhor disso tudo é que todas essas ideias podem ser utilizadas tanto no período 
atual, quanto quando estivermos passando por um momento mais favorável, seja no 
cenário econômico, seja no cenário político.

Para viabilizar a reunião de tantas ideias fantásticas, conversei com 53 profissionais 
importantes do mercado e perguntei para eles qual seria a dica que cada um daria para 
uma indústria superar a crise atual e obter sucesso na sua gestão.

O resultado desse enorme brainstorm está neste ebook sensacional que abrirá sua  
mente com pontos de vistas de profissionais de setores bem diversificados dando seus 
conselhos para superar desafios.

Se você ainda não tiver assinado gratuitamente o Blog Industrial Nomus, se inscreva 
aqui e receba semanalmente novos artigos sobre gestão no seu email.

O que motivou este ebook

Empreendedor Promessas 
Endeavor, Empreteco, 
Fundador da Nomus, 
Engenheiro de Produção pela 
UFRJ e Mestre em Engenharia 
de Produção pela COPPE.

http://material.nomus.com.br/inscricao-blog-industrial




Sobre a organização

A ABEPRO é a instituição  representativa de docentes, discentes e profissionais de Engenharia de 
Produção. 

A associação atua há mais de 20 anos assumindo as funções: de  esclarecer o papel do Engenheiro de 
Produção na sociedade e em seu mercado de  atuação, ser interlocutor junto às instituições 
governamentais relacionadas à organização e avaliação de cursos (MEC e INEP) e de fomento (CAPES, 
CNPq , FINEP e órgãos de apoio à pesquisa estaduais), assim como em organizações privadas, junto ao 
CREA , CONFEA, SBPC, ABENGE e outras  organizações não governamentais que tratam a pesquisa, o 
ensino e a  extensão da engenharia.

Contatos:

Site oficial
Tel: (21) 2533-4897
Email: secretaria@abepro.org.br 

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://www.abepro.org.br/


Presidente da ABEPRO, Diretor e Pesquisador do Programa de Pós 
Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Nove de 
Julho (UNINOVE); Consultor da GeoTecno Soluções em Automação

A Competitividade das empresas é afetada por diversos 
fatores, sendo os mais importantes as estratégias 
adotadas pela concorrência (sejam novos concorrentes 
ou concorrentes já existentes no mercado), a pressão do 
mercado por novos produtos ou por produtos que 
venham a integrar novas tecnologias, e o poder de 
negociação que existe na relação entre cliente e 
fornecedor. Vale dizer que a globalização do mercado 
amplifica a influência desses fatores, pois coloca na 
concorrência empresas de outros países que passaram a 
atuar no mercado interno, outros mercados que passam 
a consumir os produtos feitos no Brasil, e novas fontes 
globais de fornecimento extrapolando das fronteiras 
nacionais a cadeia de suprimentos. Ser competitivo 
significa atender a algumas condições precípuas:

1) Produzir o que realmente o mercado necessita, ou 
criar no mercado a sensação de que o produto é 
necessário. Quem necessitava de celular com câmera há 
10 anos?

2) Conquistar o consumidor criando fidelização e 
empatia. Consumidores fidelizados lembram-se da sua 
marca e do seu produto sempre, mesmo que por razões 
financeiras sejam obrigados a optar por produtos da 
concorrência.

3) O valor de bens e/ou serviços é dado pelo que 
representam e não pelo seu custo de produção. Produtos 
que têm a mesma função podem representar status 
diferenciados para seus portadores e, por isso, acabam 
se mantendo competitivos no mercado mesmo em 
tempos de crise. Essa é a razão de muitas pessoas 
quererem comprar uma caneta MONT BLANC ao invés de 
uma caneta CROSS ou mesmo uma caneta BIC, apesar de 
todas executarem a mesma função (escrever) da mesma 
forma (mas com diferentes status para quem as porta).

4) Integração entre comunidades internas e externas é 
uma necessidade. Uma empresa que quer se manter 
competitiva deve sempre estar antenada com os 
movimentos que ocorrem internamente e externamente 
aos seus domínios. A compreensão das necessidades e 
tendências do mercado passam pela compreensão das 
necessidades da comunidade que trabalha na empresa, 
afinal estes também são potenciais consumidores e/ou 
divulgadores do produto.

5) Visão do ser humano como Cidadão, aplicando um dos 
pilares do Triple Bottom Line da Sustentabilidade 
(Ambiental, Social e Econômico-financeiro).

6) Domínio do conhecimento, para que uma possível 
perda de pessoas nos quadros da empresa, seja por 
demissão voluntária ou de ordem financeira, não 
signifique a perda do domínio sobre como produzir ou 
como desenvolver novos produtos.
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ABEPRO 
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Sobre a organização

A ABEPRO Jovem é o Grupo de Trabalho (GT) da Associação Brasileira de Engenharia de Produção 
(ABEPRO), órgão responsável por congregar os graduandos de Engenharia de Produção do País. 
Fomenta projetos voltados aos interesses dos estudantes, buscando sempre articular ligações 
construtivas com as diversas partes que constituem a comunidade de Engenharia de Produção do 
Brasil como, por exemplo, empresas e instituições de ensino.

Contatos:

Site oficial
Tel: (21) 2533-4897
Email: diretoriasudeste.abj@abepro.org.br

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://abeprojovem.abepro.org.br/
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Presidente

Sabemos que superar a atual crise econômica e política do Brasil, conseguindo ainda 
assim se manter competitivo no mercado não é uma tarefa nada fácil para as 
empresas. Com certeza é importante uma adaptação ao cenário nacional, onde essa 
adequação vai além de apenas um bom planejamento visando o futuro. É necessário 
focar no presente, com inovação de produtos e/ou processos juntamente com uma 
boa gestão de pessoas.

Quero falar rapidamente sobre o que acredito ser um dos principais diferenciais de 
uma empresa para outra, a gestão de pessoas. A forma de gestão obviamente varia 
muito de corporação para corporação, afinal cada uma tem sua política interna e 
sua estratégia para o desenvolvimento de suas atividades, porém existe algo que 
deveria ser padrão em qualquer lugar, a integração entre um tripé que pode ser 
dividido como: Trabalhadores operacionais com vasta experiência na empresa, 
gerência da empresa e recém formados em busca de novas oportunidades.

Quando o "gás" de um recém formado que chega cheio de ideias, o conhecimento 
da realidade da empresa vindo dos gestores e a grande experiencia dos 
colaboradores de nível operacional em suas funções se unem, se bem trabalhados, 
com certeza gera um resultado positivo. Esse resultado engloba inovação ou 
reformulação de produtos e/ou processos das empresas, citados anteriormente 
como ações a serem tomadas para vencer a crise. Assim, podemos concluir que a 
corporação que der espaço e conseguir trabalhar estrategicamente com seus 
colaboradores fazendo com que todos trabalhem juntos, sem rivalidades internas e 
com muita cooperação, poderá sim conseguir vencer a crise. É a famosa expressão: 
a união faz a força!

Abepro Jovem

“



Sobre a comunidade

Business Transformation (BT) é uma comunidade de profissionais, executivos e empreendedores 
engajados na transformação de organizações para o século 21

Contatos:

Site oficial
Tel: (11) 99165-7556

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://www.btransformation.net/
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Co-Fundador

O que vivemos hoje não é uma crise; crises são conjunturais e passageiras. Vivemos, 
sim, um momento de transformação estruturante nos negócios e na sociedade. É 
preciso repensar o papel das empresas frente à nova economia do século 21.

Essa transformação é habilitada por tecnologias que estão sendo crescentemente 
aplicadas em diversos aspectos da vida humana, no que já é considerado a Quarta 
Revolução Industrial. Inteligência artificial, nanotecnologia, impressão 3D, 
bioimpressão, drones etc. estarão disponíveis a custos cada vez mais acessíveis em 
escala comercial. Tais tecnologias estão mudando hábitos, crenças e 
comportamentos das pessoas, levando-as a rever sua relação com o consumo 
desenfreado e com as instituições tradicionais.

Isso tudo viabilizará o surgimento de novos negócios e a extinção de outros. Boa 
parte das grandes corporações não sobreviverá aos próximos 10 anos em função da 
incapacidade de se adaptar a um ritmo acelerado de inovações. Faz sentido: o século 
21 não é uma evolução, mas sim uma ruptura com a forma tradicional de se fazer 
negócios. 

As organizações que sobreviverão a esse momento serão aquelas que se 
reinventarem logo frente a tudo isso. Ficar em estado de negação não é uma opção. 
Achar que o que vivemos é uma crise passageira, que em breve tudo voltará ao 
normal, também não.

Business Transformation

“



Sobre a empresa

Coach de Liderança e Carreira, especializado em Coaching de Grupos Mentores (Mastermind Groups) 
em Empresas. Mais de 4500 horas de coaching já dadas.

Contatos:

Site oficial
Tel: (32) 99140-1547
Email: contato@coachphil.com.br

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://coachphil.com.br/
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Coach executivo de líderes

Por mais de uma década dando Coaching Executivo para líderes em todos os níveis 
hierárquicos de uma empresa, incluindo os donos e os CEO’s, tenho visto que 3 
Gargalos principais afetam diretamente a Qualidade e Produtividade das empresas e 
que se resolvidos as ajudarão a sair de qualquer cenário de crise.

O primeiro Gargalo é o Comportamento do Líder. Como eu costumo frisar 
“Liderança é como uma garrafa, o gargalo está sempre no topo!”. Quando me 
chamam para resolver uma desmotivação numa equipe de vendas, eu pergunto 
quem é o gerente comercial; afinal de contas, a desmotivação da equipe é um 
problema ou um sintoma? É um sintoma – criado provavelmente pelo 
comportamento do gerente. Se o gerente se encontra desmotivado, eu subo para o 
diretor, e assim por diante, sempre chegando ao Líder máximo, que é o causador do 
problema. Por quê? Porque Liderança é como uma garrafa, o gargalo está 
sempre no Topo. Geralmente, a forma de remuneração adotada por esse líder, ou a 
forma como exige resultados pode estar gerando a desmotivação. Quando falo do 
líder sendo o gargalo, estou me referindo ao COMPORTAMENTO do líder. Isso fica 
muito evidente nos líderes Dominantes, ou Machos Alfas. Muitos sofrem do que 
chamamos de Síndrome do Macho Alfa, que gera vários riscos à sobrevivência da 
empresa. Neste caso, o coach entra para ajudar os líderes a adotar novos 
comportamentos, menos nocivos, para gerar resultados com clima organizacional 
mais positivo.

Coach Phil

“
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Coach executivo de líderes

O segundo gargalo é Ruído na Comunicação. Este ruído começa num organograma 
desalinhado. Ao trabalhar com Grupos Mentores (ou Gestores) em empresas, a 
primeira dinâmica que aplico é pedir aos gestores que desenhem o organograma da 
empresa, sem olhar para o gestor ao lado, e adivinhem? Em 99,9% dos casos, eles 
não batem! Isso significa que existe confusão, e onde há confusão não há 
produção! Um organograma desalinhado gera problemas de cadeia de comando, 
cadeia de comunicação, comunicação cruzada, by-pass etc. Isso afeta toda a 
organização, especialmente no tempo de resposta em todos os processos, 
culminando no pior problema das empresas, que é impedir que o Líder máximo seja 
estratégico apenas; pois, ele continua sendo operacional ou híbrido estratégico-
operacional. O gargalo também está na falta de EMPATIA dos membros de uma 
empresa, que desconhecem perfis comportamentais, canais representacionais e 
mapas mentais, que ajudariam as pessoas a se entenderem e se respeitarem, 
diminuindo atrito, conflito e perda de talentos.

O terceiro gargalo é Gestão de Tempo. Pouquíssimas pessoas sabem gerenciar suas 
prioridades. Primeiro porque não sabem defini-las e segundo porque confundem o 
que é importante e o que é urgente. E também desconhecem os mecanismos 
mentais que promovem a procrastinação. Não saber administrar tempo não é uma 
questão apenas de falta de conhecimento ou de habilidade: é uma questão 
comportamental. É preciso entender que procrastinar gera recompensa imediata, e 
esta recompensa cria o hábito de procrastinar.

Aí estão os 3 principais gargalos que percebo que afetam a qualidade e 
produtividade das empresas e que se resolvidos podem ajudar as indústrias neste 
momento de saída de crise.

Coach Phil

“



Sobre a empresa

A EJEP oferece soluções personalizadas de acordo com as necessidades apresentadas pelos nossos 
clientes nas áreas de Engenharia de Produção, visando o aumento da sua competitividade por meio da 
otimização de processos produtivos.

Para isso, contamos com consultores de fases avançadas do curso e a orientação de professores 
qualificados, reconhecidos no mercado. Enfim, realizamos serviços de alta qualidade aliados a um 
preço abaixo da média do mercado, ou seja, acessível a empresas de todos os tamanhos.

Contatos:

Site oficial
Tel: (48) 3721-2810
Email: ejep@deps.ufsc.br

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://www.ejep.com.br/


Gerente de Consultoria EJEP

O assunto principal dos últimos meses na esfera 
empresarial tem sido a crise, todos falam sobre ela e 
seus efeitos, sobre como as empresas tem cada vez 
mais dificuldade em conseguir clientes, mas pouco se 
fala sobre o que realmente podemos fazer para 
adquirir uma vantagem numa situação que afeta a 
todos.

Devemos manter o foco nos objetivos e metas 
estabelecidos pela empresa, a crise não passa de uma 
condição na qual é necessária coragem e uma grande 
quantidade de informações para tomarmos as 
decisões necessárias, sem nunca se fechar para novas 
ideias e oportunidades. Tendo isso em mente minha 
dica para sair da crise seria realizar um planejamento 
estratégico, ou uma revisão tática dele, com o foco em 
buscar métodos alternativos de realizar suas 
atividades e sempre analisar a viabilidade de novas 
soluções, muitas vezes algo que não seria viável em 
outros tempos pode ser a chave para se manter 
competitivo na crise. Gostaria de ressaltar que as 
empresas que adquirirem uma vantagem competitiva 
agora, terão uma recuperação mais rápida em relação 
a seus concorrentes, logo tem condições de atingir 
objetivos mais ambiciosos.

Gerente de Consultoria  EJEP

No atual cenário econômico, as empresas estão sendo 
obrigadas a realizar mudanças para continuarem 
competitivas no mercado. E uma das  maneiras de 
mudar é focar esforços na produção e comercialização 
dos itens que oferecem maior lucro para a empresa  
mas para isso é necessário um método de custeio 
eficiente. A ferramenta SAG,  Sistema de Avaliação 
Gerencial  realiza o rateio de todos os custos diretos e 
indiretos para fabricação de seus produtos, tornando  
assim uma análise precisa  do custeio.

O SAG tem como base o Excel e auxilia na tomada de 
decisão da sua empresa, pois fornece a margem de 
lucro de cada produto e consegue  realizar simulações 
para “testar” diferentes cenários  a fim de que as 
decisões tomadas sejam certas e com confiança.
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EJEP

“ “



Diretora de Marketing EJEP

Empresas procuram cada vez mais novas formas de 
driblar a situação econômica atual para se manterem 
competitivas no mercado.  A Troca Rápida de 
Ferramentas, também conhecida por TRF, é uma das 
inúmeras ferramentas do Lean, na qual busca-se 
reduzir o tempo de setup, ou período de ajuste, das 
máquinas utilizadas na produção para torná-las mais 
eficientes.

De acordo com a necessidade do cliente, esse tempo 
ganho com a máquina produzindo poderá tanto 
aumentar o tempo produtivo útil quanto elevar a 
flexibilidade da empresa, que traz múltiplos benefícios 
dentre eles : Aumento do mix de produtos , produção 
em lotes menores, diminuição do tempo de resposta 
ao mercado como também pode evidenciar gargalos 
na linha. Dessa forma é possível realizar mais setups e 
consequentemente, produzir mais.

Gerente Sênior de Consultoria  EJEP

Problema é algo que impede com que nossa empresa 
chegue onde ela quer chegar, sua visão. Como você 
lida com os problemas relacionados à crise em sua 
organização? Uma das formas com que podemos 
resolver muitos desses problemas são através de 
métodos simples como a horizontalidade entre os 
colaboradores de uma empresa.

Em muitas organizações é cultural com que ceo’s e 
diretores estejam distantes dos setores primários da 
empresa fazendo com que soluções simples partindo 
desses colaboradores não sejam pautadas. Ter uma 
metodologia ou ouvidoria que ligue diretamente esses 
dois lados faz com que os colaboradores exponham 
suas ideias que, trabalhadas em conjunto, podem 
sanar os problemas de forma simples. Lembre-se, os 
colaboradores trabalham diretamente com seu 
produto ou serviço e, muitas vezes, eles enxergam 
“pontos cegos” para muitos empresários.
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EJEP
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Sobre a empresa

Desde a sua fundação, em Janeiro de 2007, a EloGroup atua na transformação das organizações com 
quem trabalha, auxiliando-as a obter resultados de excelência e crescer de maneira sustentável. 
Atuamos em parceria com nossos clientes para criar soluções de alto impacto para seus problemas de 
gestão, ajudando-os a conquistar seus objetivos e metas.

Contatos:

Site oficial
Tel: (21) 2222-2191

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://elogroup.com.br/
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Sócio fundador

Em tempos de turbulência e incerteza como os atuais, muitos executivos tem se 
perguntado: qual é o papel da gestão nisso tudo? Commodity ou diferencial 
competitivo? Não há aqui nenhuma pretensão de colocar um ponto final nesse 
debate. Porém, creio que uma forma interessante de analisar essa questão é sob 
uma perspectiva temporal.

Se analisarmos no curto prazo, a gestão é fortemente comoditizável: tenha uma 
gestão na média associada a uma boa situação conjuntural (uma posição 
competitiva favorável, a um conjunto de ativos diferenciados, ou a uma estrutura 
enxuta de capital por exemplo) e o sucesso virá. Entretanto, o que constrói 
empresas centenárias no longo prazo são modelos sólidos de gestão, que garantem 
um padrão de ação consistente e valoroso ao longo do tempo.

As conjunturas passam, as condições mudam e os desafios se transformam. Mas 
bons modelos de gestão educam o olhar de todos dentro da empresa, guiam uma 
reflexão estruturada sobre o novo e conferem valor e sentido ao trabalho. No longo 
prazo bons modelos de gestão geram um grau acima da média de consistência nas 
ações de todos.

Olhe para empresas centenárias ao nosso redor e me responda: Qual delas não 
possui como centro do seu crescimento e longevidade um sólido modelo de gestão 
diferenciado?

EloGroup

“
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Diretor

Gestão por Processos como uma alternativa para a competitividade na 
indústria

Uma das dicas para se manter uma fábrica competitiva e sustentável perante o atual 
cenário é empreender esforços para a melhoria e transformação de seus processos, 
sejam eles produtivos ou administrativos. Objetivos como reduzir o lead time de 
produção, eliminar desperdícios na logística e distribuição, cortar custos com 
ineficiências no recebimento físico e fiscal, melhorar a qualidade dos relatórios 
financeiros, dentre outros, passam por transformar a atual realidade dos seus 
processos.

Para colocar em prática este desafio a EloGroup trouxe ao mercado o Framework 
BPT - Business Process Transformation, que auxilia as organizações sobre COMO de 
fato colocar em prática esse tipo de iniciativa de maneira institucional para toda a 
organização, e não somente por meio de iniciativas isoladas.

(Confira a imagem na próxima página)

EloGroup

“
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Clique na imagem para ampliar

EloGroup

http://www.nomus.com.br/blog-industrial/wp-content/uploads/2016/09/pasted-image-0.png
http://www.nomus.com.br/blog-industrial/wp-content/uploads/2016/09/pasted-image-0.png
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Diretor

Veja que o framework da página anterior é formado por cinco blocos:

1) ESTRATÉGIA PARA TRANSFORMAR: O principal desafio de qualquer Planejamento 
Estratégico se chama "implementação". Essa abordagem é focada em resolver este 
problema, traduzindo os anseios da Alta Administração em desafios operacionais para os 
processos de negócio. Para isso é criada uma Agenda de Transformação e os atores 
responsáveis por cada iniciativa são mobilizados por meio de um Programa de Times de 
Alta Performance.

2) ROTAS DE TRANSFORMAÇÃO EM PROCESSOS: As iniciativas pactuadas no programa 
caminham no que chamamos de "Rotas de Transformação". Quais transformações farão 
o negócio aumentar sua eficiência operacional? Adquirir novos equipamentos? Implantar 
um ERP? Reestruturar etapas do processo produtivo? Implantar controle estatístico de 
processo? Cada transformação é única e percorre a sua própria rota.

3) GESTÃO DA ROTINA DE PROCESSOS: Após qualquer grande transformação vem a 
rotina. Gerir a rotina de processos é um desafio permanente, principalmente para 
processos que envolvem diversos departamentos distintos. Precisamos pactuar o escopo 
da gestão da rotina, definir metas e SLAs, padronizar o processo, criar ritos de gestão e 
definir o dono dos processos.

4) INTELIGÊNCIA EM PROCESSOS: Como reunir os indicadores essenciais para a tomada 
de decisões em operações numa visão executiva, baseada em informações reais, 
acessíveis e atualizadas? Dados estão por toda a parte em sua indústria. Precisamos 
tornar nossos painéis de gestão o mais à vista e o mais automatizado possível.

EloGroup

“
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Diretor

5) GOVERNANÇA DA GESTÃO POR PROCESSOS: Precisamos amadurecer questões 
como a definição de um Escritório de Processos, a criação da figura dos Donos de 
Processo, o estabelecimento de uma Arquitetura de Processos para a indústria, além de 
avaliarmos a trajetória de evolução da iniciativa de Gestão por Processos como um todo.

Conciliando esforços nesses 5 temas, acreditamos que você poderá ter bons resultados. 
Se você tem interesse na aplicação deste assunto na sua organização, eu te ofereço três 
alternativas:

1) Baixe o eBook BPT gratuito para ter um conhecimento mais completo sobre o 
assunto.

2) Faça inscrição no nosso Ensino a Distância - o melhor EaD em Gestão por Processos 
do mercado

3) Entre em contato comigo para avaliarmos juntos os desafios na aplicação desta 
abordagem na sua indústria

EloGroup

“

http://transformacao.elogroup.com.br/curso1/
http://elogroup.eadplataforma.com/curso/bpt-elogroup/


Sobre a organização

Sua missão é promover um ambiente que fortaleça a cultura empreendedora e multiplique os 
empreendedores que transformam o país.

Contatos:

Site oficial

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
https://endeavor.org.br/
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Diretor de Apoio a Empreendedores da Endeavor

Gaste menos que seus concorrentes e trabalhe mais do que eles!

A busca incessante pela maestria no que faz o levará a ser o mais produtivo da sua 
indústria. No entanto, tenha muito cuidado ao se comparar apenas com a sua 
concorrência. O risco que você corre é no máximo ser só um pouquinho melhor do 
que eles. O seu legado como empreendedor está nas coisas que você fizer todos os 
dias para transformar seu sonho grande em um negócio que emprega pessoas, 
paga impostos e contribua para o desenvolvimento do país.

Endeavor

“



Sobre a empresa

A Exact Sales é responsável por alguns dos maiores cases de aumento de faturamento e redução do 
tempo de vendas do Brasil. Com a finalidade de auxiliar o crescimento de negócios das empresas, a 
Exact trabalha com a implantação de softwares próprios desenvolvidos com base em processos 
assistidos por metodologias e ferramentas exclusivas para vendas complexas. Como resultado, 
entregamos o controle do funil de ponta a ponta, desde a captação de leads qualificados na pré-venda 
até o fechamento comercial e controle de sucesso do cliente.

Hoje a empresa conta com um software de Pré-vendas (SDR - Sales Development Representative) 
especializado em coleta de dados ricos e tomada de decisões estratégicas, o que diminui custos de 
aquisição de cliente e aumenta a eficiência da equipe de vendas. E um software de Sucesso dos Clientes 
(CS - Customer Success), que busca detectar ameaças e oportunidades na base de clientes.

Contatos:

Site oficial
Tel: (48) 3025-7750
Email: contato@exactsales.com.br

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://exactsales.com.br/
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Gerente de Sucesso

Conheça seus mercados e suas necessidades

Na crise o que vemos é a retração. Conhecer bem os mercados de atuação, 
entender porque seus clientes continuam comprando de você e quais necessidades 
você atende é fundamental para se manter na crise

Conheça seus concorrentes. A concorrência propicia algo muito bom no mercado: 
diferenciação. Na crise, o que todo mundo busca é preço, custo benefício. É preciso 
entender o que os seus concorrentes estão entregando de valor para os clientes e se 
possível, como os clientes percebem esses valores. Isso pode ajudar muito no 
direcionamento de recursos.

Evolua. Comprar de uma empresa só porque ela tem nome já não é mais a regra 
por aqui. Os produtos precisam de atualização, a empresa também. É bem plausível 
que quando a empresa passa impressão de ter parado no tempo ela perca prestígio. 
Novas tecnologias, certificações, repaginar a marca, são apenas alguns pontos nos 
quais uma empresa pode evoluir, além de todo o apelo sustentável e valores 
agregados que algumas atualizações podem oferecer.

Exact Sales

“



Consultor de Negócios e Evangelizador

Conheça seus mercados e suas necessidades

Qualifique de leads através da pré-vendas

Um profissional de pré-vendas tem um trabalho 
essencial na qualificação de leads. É por meio dele que 
são feitas as avaliações de momento de compra de 
cada lead e a segmentação. Ele precisa administrar 
uma cartela grande de possibilidades e com base em 
dados entregar oportunidades com alto poder de 
fechamento para a equipe de vendas.

Para isso, é necessário que esse profissional tenha 
foco e disciplina. 

Com foco, ele poderá definir quais são as metas claras 
e atingíveis para determinado lead em um período de 
tempo. Ele deve ser convertido completamente, ou 
avançar no funil? É importante que elas sejam bem 
definidas e poucas. Muitas metas tendem a desfocar o 
profissional e desmotivá-lo. 

Já a disciplina é essencial para que as metas sejam 
cumpridas. Ele deve estabelecer ações diárias e 
administrá-las com rigor. Por exemplo, especialistas 
em vendas advogam que todo profissional de pré-
vendas deve realizar 180 minutos de ligações 
diariamente para extrair dados e qualificar leads de 
cerca de 80 prospects da sua cartela.

Os contatos devem ser rápidos e com um foco claro: 
quais são as dúvidas desse lead, em que momento ele 
está, como o seu produto pode solucionar a dor que 
ele tem, quais são as complicações financeiras que o 
impediriam de fechar com você?

Antes de uma negociação por telefone é essencial que 
o profissional de pré-venda esteja bem informado 
sobre toda a situação que circunda o lead. Assim, ele 
terá mais elementos para ser assertivo quando 
agendar a negociação para o vendedor.
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Exact Sales

“



Coordenador Comercial

Crie critérios para qualificar seus leads

Um lead pode chegar de diversas maneiras para a sua 
empresa: ao fazer o download de um conteúdo rico, 
ao baixar a versão trial do seu produto ou serviço, por 
meio de eventos ou até mesmo entrando em contato 
com você via e-mail. Porém, antes de iniciar uma 
negociação com esses leads, é importante saber qual 
deles está mais próximo de se tornar um cliente e qual 
ainda não está pronto para ser contatado a ponto de 
colocar em risco a oportunidade. 

Ao criar um processo de qualificação de leads, o seu 
setor comercial poderá otimizar o tempo e ser mais 
produtivo. Mas, para iniciar o processo de qualificação 
você pode separar os leads em três categorias básicas:

• Ótimos leads: com intenção clara de compra 
(devem ser repassados como prioridade para a 
equipe de vendas).

• Bons leads: ainda não estão no momento certo de 
compra e devem ser nutridos com conteúdos 
específicos para o seu momento na jornada de 
compra.

• Leads sem fit: estão interessados em seu 
conteúdo, mas podem não ter percebido a 
necessidade do seu produto ainda.

Para chegar a essas categorias você deve avaliar 
alguns itens importantes, como o perfil da empresa, a 
situação dela, o momento da jornada de compra em 
que ela está inserida e o potencial financeiro da 
compra da sua solução.

Após toda essa análise, atribua pontuação a cada um 
desses resultados. Cada item pode e deve ter um peso 
diferente: o encaixe do perfil pode render mais pontos 
do que a situação financeira da empresa, por 
exemplo. Essa medição pode ser realizada 
manualmente ou utilizando sistemas automatizados.

Desta maneira, a equipe de pré-vendas irá passar às 
vendas apenas o que realmente estiver “muito 
quente”, ou seja, próximo de comprar o seu produto e, 
assim, ter mais sucesso nas negociações.
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Exact Sales

“



Consultor de Vendas

Quando falamos de crise econômica é natural pensarmos 
em “segurar as pontas e esperar a turbulência passar”. 
Porém, existem alguns caminhos que você pode tomar 
para não deixar a crise dominar o seu negócio.

Tenha um bom processo padrão: se as metas já não 
estão sendo batidas como antes você já parou para 
analisar que algo precisa ser feito? Afinal de contas, você 
quer os melhores resultados possíveis para a sua 
empresa.

Análise e reformulação de processos, principalmente do 
comercial, é uma boa estratégia para ver o que pode ser 
melhorado, inclusive em momentos de crise. Se 
conseguir ter clareza do que não está dando certo dentro 
de um fluxo de vendas, ajustes são feitos e a 
‘’engrenagem’’ volta a rodar com fluência. Caso contrário, 
as falhas do processo sempre ficarão implícitas e 
implicam nos resultados negativos.

A vantagem de ter um fluxo bem montado é poder dividir 
funções, colocar alguém responsável por captar 
oportunidades mais rentáveis e alguém responsável por 
fechar estes negócios. Assim, o “fechador de negócios” 
sabe exatamente o que fazer, consegue se dedicar 
apenas nas melhores oportunidades e não investe 
energia e tempo em negociações que não trarão 
resultado.

Realize segmentação de leads: a segmentação de leads é 
um ótimo passo para fazer com que os vendedores só 
visitem empresas que realmente estão no momento ideal 
para a compra e, assim, evitem custos desnecessários 
como o aumento do CAC - Custo de Aquisição de Cliente. 
Ainda que esse valor muitas vezes não seja analisado ou 
mensurado constantemente, ele existe e pode ser 
reduzido. 

Cada visita que o vendedor faz em uma empresa tem um 
custo. Portanto, gaste menos com visitas improdutivas e 
lucre mais em cada negociação.

Invista em ferramentas que tragam maior ROI: existem 
opções de ferramentas no mercado que nos ajudam a 
reduzir custos e otimizar processos, são nelas que você 
deve focar. Precisamos direcionar nossas energias em 
algo que nos traga retorno sobre o investimento feito, e 
uma ferramenta que auxilie nas negociações pode ser 
algo muito válido. Seja para geração ou qualificação de 
leads, gestão do funil de vendas ou retenção de clientes, 
procure algo que ajude seu comercial a despontar.

O uso de uma ferramenta, quando bem amparada por 
um processo estruturado, pode auxiliar a venda a trazer 
ótimos resultados de forma organizada.
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Exact Sales

“



Sobre a empresa

Na EY, estamos comprometidos em construir um mundo de negócios melhor ao trabalhar para 
aumentar a confiança nos negócios; promover o crescimento sustentável; o desenvolvimento de 
talentos em todas as suas fases; e um cenário de maior colaboração.

Contatos:

Site oficial
Tel: (11) 2573-3000

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://www.ey.com/br/pt/home


Trecho do Ebook publicado pela EY

Durante a jornada do crescimento, é preciso ter em 
mente que, no final das contas, é o grau de transparência 
e solidez dos líderes, do planejamento e dos processos 
que justifica por que uma empresa tem mais sucesso e 
outra, não. Muitas das decisões dos investidores no 
momento da realização de aportes de capital são 
baseadas em índices nãofinanceiros, em especial a 
credibilidade da administração, a clareza de sua 
estratégia e a força de sua marca.

Outro efeito é o poder de se adaptar mais facilmente às 
mudanças – uma vez que quem tem o hábito de 
comunicar também tem o de escutar. A verdade é que, 
aos olhos do mercado, a empresa deve ser transparente 
como um todo. Seus números, seu histórico, seus planos 
e os riscos aos quais está exposta precisam emergir 
completamente no momento em que serão analisados. 
Quanto mais a empresa se aproxima da perfeição na arte 
de se mostrar ao mercado, mais organizada e mais bem 
estruturada em relação à governança estará. Essas são 
características fundamentais para gerir recursos 
financeiros de terceiros – por isso, com elas, a empresa 
estará apta

para obter os recursos financeiros e não financeiros que 
procura e, também, a atrair a atenção de investidores.

A transparência em relação aos números, por exemplo, 
que seria uma das prioridades durante a preparação 
para a execução de um plano de crescimento, é também 
um dos aspectos em que mais as empresas deixam 
pontas desamarradas – e que mais levam a decepções na 
hora de pleitear linhas de fomento, atrair investidores, 
negociar com fundos de investimento e orquestrar uma 
oferta pública de ações.

Muitas empresas não têm informações razoáveis. Por 
razoáveis, entendam-se números confiáveis, auditados, 
padronizados e tempestivos – e que englobem, pelo 
menos, os três últimos anos de atuação do negócio. 
Traduzir o negócio em números e prestar contas com 
clareza e transparência não é essencial apenas em 
relação às negociações com fundos de investimento ou 
durante a abertura do capital na bolsa de valores. Bancos 
de fomento, por exemplo, também irão avaliar essas 
informações – e, se não estiverem satisfatórias, a falta de 
informações de qualidade pode elevar as taxas dos 
empréstimos a ponto de fazer com que percam suas 
vantagens em relação a qualquer tipo de crédito.
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EY

“
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Trecho do Ebook publicado pela EY

Estar bem preparado aos olhos do mercado é uma exigência atual e urgente – e que 
deve ficar cada vez mais rígida. Isso porque, no Brasil, o que se prevê é que duas 
tendências caminhem juntas, uma alimentando a outra: no longo prazo, deverão 
existir cada vez mais possibilidades de captação de recursos e, ao mesmo tempo, as 
fontes deverão se tornar cada vez mais implacáveis na cobrança de transparência e 
qualidade.

Desde 2005 – e principalmente em 2008 –, o Brasil passou a ter acesso a uma 
abundância de capital sem precedentes em sua história. A novidade dessa 
efervescência levou muitas empresas a se preocupar menos com a preparação dos 
negócios, uma vez que, com tanto dinheiro no mercado, parecia impossível que 
alguns detalhes as impedissem de obtê-lo. As crises mundiais detonadas desde 
então, primeiro nos Estados Unidos e depois na Europa, lembraram a todos que 
imprudência e gestão financeira temerária têm um preço – quepode ser alto e 
devastador. Essa mensagem também se propagou no Brasil, entre as instituições e 
os investidores nacionais e também entre os estrangeiros que se estabeleceram por 
aqui. E esse endurecimento só tem a trazer efeitos benéficos para o mercado.

Para baixar o guia completo acesse: http://info.endeavor.org.br/ebook-guia-ey-
como-crescer

EY

“

http://info.endeavor.org.br/ebook-guia-ey-como-crescer


Sobre a empresa

Nossa missão é garantir a qualidade na formação profissional em um clima de parcerias, conquistas e sucesso.

Contatos:

Site oficial
Tel: (22) 2722-1111

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://www.redentor.edu.br/
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Diretor de Pós-Graduação

Crise sempre passa. Quantas nosso país já não teve nos últimos 40 anos? Não dá 
nem para contar. Esta vai passar e olha que legal, logo virá outra. Faz parte da rotina 
de qualquer gestor lidar com este tema. A diferença desta para as outras é que esta 
foi melhor escondida pelos governantes que as anteriores.

A minha dica é não sucatear o seu produto. É lógico que nestes tempos difíceis 
temos que cortar custos em tudo quanto é lugar. Mas cuidado com o que você corta. 
Nada de tirar a azeitona da empada. Empada sem azeitona não tem graça e o cliente 
não compra de novo nem indica para outro. Não altere a qualidade do seu produto, 
senão a vida fica muito mais difícil.

FAC Redentor

“



Sobre a empresa

A Fluxo Consultoria realiza projetos de consultoria em engenharia que abrangem todos os cursos da 
Escola Politécnica e da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tudo isso, com a 
supervisão dos professores dessas instituições e mentoria de grandes empresas do mercado. Em uma 
estrutura sem fins lucrativos, trabalhamos voluntariamente desde 1993, buscando, sobretudo, o 
conhecimento e o impacto na sociedade. 

Contatos:

Site oficial
Tel: (21) 3938-7294
Email: fluxo@poli.ufrj.br

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://fluxoconsultoria.poli.ufrj.br/
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Diretor de Marketing

Cuidado ao replanejar seu arranjo físico 

Uma das decisões mais importantes para o sucesso de uma fábrica 
é a definição do melhor arranjo físico. Por exemplo, na construção 
naval, é adotado o modelo posicional, no qual o produto (navio) fica 
fixo e os processos ocorrem em torno dele no estaleiro. Já na 
indústria automobilística, o modelo linear costuma ser mais utilizado 
e são as máquinas que ficam fixas.

Embora as escolhas sejam comuns por setor, algumas 
particularidades são levadas em consideração na etapa de 
planejamento para evitar perdas no processamento, movimento, 
transporte e estoque e é a combinação delas que garante a redução 
de custos proposta por Ohno e Shingo.

No entanto, com a crise dos últimos anos, gerentes industriais 
pressionados para manter suas margens, fazem mudanças na 
estrutura de produção sem o devido planejamento e estudo de 
impacto. Assim, na expectativa de evitar o Lay-Off, são feitas 
mudanças em processos e máquinas são desligadas. Como 
podemos comprovar pelas estimativas da CNI, em 2016, a 
ociosidade alcançará 35% do parque industrial brasileiro.

Fluxo Consultoria

“
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Diretor de Marketing

Dessa forma, chamamos atenção para o risco de tais medidas de 
curto prazo para a saúde financeira de sua indústria. Ainda que elas 
garantam um alívio em indicadores de custos fixos, também estão 
desagregando os fatores que antes da queda na demanda 
garantiam seu diferencial competitivo. Se sua empresa tem passado 
por esses problemas, o melhor a fazer na verdade é reduzir os 
gastos atrelados a manutenção dos estoques e reduzir o desperdício 
através da automatização dos processos, avaliando de perto as 
mudanças no custo marginal.

Fluxo Consultoria

“
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Assessora de Marketing

O cenário globalizado mundial no qual estamos inseridos atualmente se atualiza a 
todo momento. Ao mesmo tempo em que tudo fica mais acessível, tudo também se 
torna antigo e desvalorizado com uma velocidade cada vez mais impressionante. Os 
parâmetros de qualidade são renovados continuamente e a busca por inovações 
alcança um patamar de necessidade constante. 

Historicamente, as indústrias brasileiras possuem baixo grau de inovação em suas 
estruturas. Consideradas atrasadas em relação ao setor industrial estrangeiro, 
muitas vezes copiam ou importam ideias já estabelecidas ao invés de tentarem 
desenvolver suas próprias. Isso faz parecer que inovar é uma tarefa muito difícil 
quando, na verdade, pode ser extremamente simples. Todas empresas enfrentam 
problemas, sejam eles internos ou externos. Pense, portanto, nas dores que a sua 
marca possui e se pergunte: o que poderia ser feito para solucionar isso? Ou ainda: 
o que agregaria ainda mais valor ao meu produto? Apenas conhecendo o dia a dia 
de uma empresa e identificando essas questões cotidianas é possível imaginar 
novos procedimentos, estratégias ou equipamentos capazes de aumentar 
produtividade. 

Tenha em mente também que “inovação” não passa de uma palavra simbólica. Na 
prática, este será um processo longo e de muitos testes que poderão ser bem-
sucedidos ou não. Esteja sempre receptivo a adaptações àquela ideia inicial – a 
modernização sucessiva dos padrões globalizados não deixará tão cedo de ser uma 
realidade.

Fluxo Consultoria

“
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Presidente

Uma das opções para manter sua empresa competitiva, principalmente em 
momentos de crise econômica como atualmente vivemos, é olhar para o ambiente 
interno da indústria e analisar os pontos que podem ser otimizados. Possuindo um 
forte conhecimento dos processos de sua cadeia produtiva, é possível que os 
mesmos sejam analisados criticamente, encontrando sequencias que podem ser 
simplificadas, eliminadas, entre outras. A otimização desses processos gera uma 
diminuição dos recursos alocados, reduzindo custos. Essa redução pode ser 
repassada ao cliente, para tornar o produto mais atrativo, por exemplo.

Outro ponto bastante interessante, é a padronização dos processos. Com uma 
normatização da cadeia produtiva, torna-se mais fácil identificar em quais pontos 
estão ocorrendo falhas que podem causar perdas na produção, por exemplo, e com 
isso medidas corretivas podem ser tomadas mais rapidamente. Além disso, se bem 
utilizada, a padronização podeotimizar a curva de aprendizado de um novo 
funcionário, ou até mesmo normatizar o trabalho de um empregado antigo, 
causando um aumento na produtividade de sua indústria.

Fluxo Consultoria

“



Sobre a empresa

A High Stakes Academy é uma academia online que oferece experiências de aprendizado focadas na 
performance humana e empreendedorismo.

Através de treinamentos online e eventos presenciais, usamos a tecnologia para entregar um estilo de 
vida que leva aqueles que têm a veia empreendedora a performar como os melhores do mundo em 
suas áreas.

Contatos:

Site oficial
Email: top@hsacademy.com.br

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://www.hsacademy.com.br/


CEO da High Stakes Academy e criador do High Stakes Lifestyle

Sei que a crise é real e que o cenário não é dos 
melhores. Mas, também sei que existem muitas 
pessoas achando oportunidades e ganhando muito 
dinheiro nesse exato momento.

Se você reclama da crise é porque obviamente está 
sofrendo com ela e provavelmente as pessoas ao seu 
redor também estão reclamando. Então seu único 
foco é que ela está te prejudicando e que tem que 
passar logo… nesse caso você se fecha à todas as 
oportunidades que surgem da crise.

No mundo do empreendedorismo é muito comum a 
gente falar que é na crise que surgem as maiores 
oportunidades. Isso faz muito sentido… já parou para 
pensar que na crise nãose queima dinheiro? O 
dinheiro não desaparece, ele apenas troca de mãos.

Tem uma frase bem famosa do filme Homem-Aranha 
que é: “com grandes poderes vem grandes 
responsabilidades” pensa nisso... O contrário também 
é verdade. Quando você traz a responsabilidade pra si, 
você ganha o poder de mudar a sua realidade. 
Quando você assume essa mentalidade, vira um jogo 
de você com você mesmo.

Não tem mais pico negativo, não tem mais pico 
positivo, não tem mais crise. VOCÊ tá no controle. Eu 
não quero consolar ninguém ou falar coisas bonitas. 
Eu quero gerar resultado pra quem está me 
acompanhando. Então te digo: qualquer tipo de 
desculpa ou situação que você está passando AGORA, 
você tem o poder de parar imediatamente. Isso 
mesmo, você tá optando por isso.

Tudo que tá acontecendo é resultado de decisões que 
você vem tomando ao longo do tempo… a pergunta 
que eu faço é: você quer continuar com isso? E não 
porque algo está muito ruim, mas simplesmente 
porque você não está tendo os resultados que 
gostaria.
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High Stakes Academy
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Sobre a empresa

Especializada em desenvolvimento e implementação de Sistemas de Produção Enxuta, a Hominiss
Consulting, desde a sua fundação em 2002, já ajudou mais de 250 empresas de diversos segmentos a 
aumentar a produtividade e competitividade.

A Hominiss Consulting destaca-se no mercado por manter um relacionamento direto com importantes 
centros de pesquisa, em constante atualização de conhecimentos e atenção às pesquisas tecnológicas.

Contatos:

Site oficial
Tel: (16) 3307-7679
Email: contato@hominiss.com.br

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://hominiss.com.br/


Sales Development na Hominiss Consulting

Se você procurar, vai encontrar várias definições 
diferentes para o conceito de lean. Então, sem querer 
apresentar mais uma definição, vou comentar alguns 
elementos que considero essenciais e, no final, 
procurar amarrar esses conceitos.

Lean é agregar valor e eliminar desperdícios. A 
ideia de eliminar desperdícios é tão importante no 
lean que existe até uma lista dos sete tipos de 
desperdícios: transporte, estoque, movimentação, 
esperas, defeitos, processamento excessivo e 
superprodução. Já foi até catalogado um oitavo tipo de 
desperdício, que é o desperdício do talento das 
pessoas. Quanto mais desperdício você elimina da 
operação, proporcionalmente mais valor está 
entregando para seu cliente, com menores custos de 
operação.

Lean é melhoria contínua. Se você melhorar o 
resultado da sua empresa em 0,1% todo dia, terá um 
grande resultado no final do ano, certo? A questão é 
que você não precisa sair da situação atual e pular 
direto para uma situação ideal. A ideia da melhoria 
contínua é fazer a organização evoluir continuamente 
em direção a essa situação ideal, passando por várias 
situações intermediárias. Por exemplo: imagine que 
você queira implantar a manutenção preventiva nas

suas máquinas. Você não precisa considerar todas as 
máquinas logo no início. Pode começar só com as 3 
máquinas mais críticas. 

Se você tiver a manutenção preventiva funcionando 
bem só nas 3 máquinas mais críticas, você ainda não 
chegou na situação ideal, mas já não está mais na 
situação inicial e, 

provavelmente, está se beneficiando de um melhor 
desempenho. Em uma segunda rodada de melhorias, 
pode aumentar esse número de 3 para 10, e assim por 
diante.

Lean é solução de problemas. Mapa de fluxo de 
valor, kanban, layout celular, manutenção produtiva 
total, gestão visual, 5S... É bem ampla a “caixa de 
ferramentas” do lean.  A arte consiste em escolher 
bem quais ferramentas serão usadas em cada 
situação, e levar até o fim, de modo a solucionar um 
problema. Isso exige a disciplina de monitorar os 
resultados, monitorar os processos, ir no chão de 
fábrica (gemba) e olhar com os próprios olhos, atuar 
diariamente para correção de desvios. A ferramenta é 
essencial, mas junto vem uma mudança 
comportamental que é necessária para que os 
problemas sejam de fato solucionados.

43 O guia para sua indústria superar a crise

Hominiss Consulting

“



44 O guia para sua indústria superar a crise

Sales Development na Hominiss Consulting

Lean é uma mudança cultural. Isso significa que leva tempo, porque precisa 
envolver toda a empresa, da alta liderança até os cargos mais elementares, até que 
os comportamentos sejam naturalmente embutidos no dia-a-dia (rotina) das 
pessoas. 

Lean é simplicidade. Você não precisa ser um six sigma master black belt para 
começar a eliminar desperdícios. Eu gosto de pensar nas soluções dos problemas 
como acerolas: algumas são quase impossíveis de pegar, mas a maioria das 
frutinhas vermelhas estão na parte de baixo da aceroleira. Basta esticar o braço para 
pegar. Isso também não significa que você deva rejeitar o uso de tecnologias. Pelo 
contrário. A cada dia que passa, as novas tecnologias, principalmente os softwares, 
tem tornado os processos cada vez mais simples. Use com sabedoria.

E o que tudo isso tem a ver com a crise econômica brasileira, especialmente na 
indústria? 

Infelizmente, tenho visto várias empresas com fluxos cheios de desperdícios, em 
todas as etapas, do recebimento do pedido de venda à gestão da sucata, passando 
pela programação e controle de produção, fabricação e expedição. Se sua empresa 
estiver trabalhando para criar uma cultura de melhoria contínua, que use 
ferramentas simples para solucionar problemas, eliminar desperdícios e entregar 
valor para seu cliente, tenho certeza que estará mais bem posicionada nesse cenário 
difícil de crise econômica.

Hominiss Consulting

“



Sales Development na Hominiss Consulting

Histórias

Vou te contar duas histórias sobre lean. Atenção: são 
histórias reais!

Primeira história: em uma grande empresa 
brasileira, o novo presidente cria um programa de 
excelência, com dezenas de horas de treinamento 
para cada funcionário, novos cargos e funções, três 
consultorias, incluindo uma consultoria japonesa, 
faixas e cartazes por todos os lados, horas e mais 
horas de reuniões dedicadas ao assunto. Apesar de 
todo o suporte do presidente, vários diretores, 
gerentes e supervisores esbanjam ciúme, cinismo e 
desconfiança. Cinco ou seis anos mais tarde, tudo o 
que havia sido posto no papel havia sido cumprido, só 
que os resultados continuaram os mesmos. O 
presidente não soube explicar o porquê e foi 
substituído.

Segunda história: em uma pequena metalúrgica, o 
novo gerente não criou programa nenhum. Ele e sua 
equipe substituíram as áreas de corte e solda por 
células dedicadas às famílias de produtos. Acabaram 
com as enormes listas de produção, com milhares de 
itens, por ordens de produção pequenas e 
gerenciáveis. Passaram a fazer manutenção preventiva 
de máquinas e gabaritos. Gerente, supervisores, 

coordenadores, planejadores e compradores 
passaram a se reunir todo dia, às 9h, para analisar o 
desempenho no dia anterior e conversar sobre os 
desafios do dia. A empresa cresceu, aproveitou o bom 
momento econômico enquanto pode e hoje, apesar 
da crise que devastou o setor, sobrevive.

Moral das duas histórias: não importa o tamanho da 
empresa, qualquer organização pode se beneficiar do 
pensamento enxuto e colher resultados fantásticos, se 
houver um comprometimento real de toda a 
liderança, foco para resolver um problema de cada 
vez, respeito pelas pessoas e conhecimento dos 
princípios e ferramentas.

Reúna esses elementos, coragem e vá em frente. 
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Sales Development na Hominiss Consulting

Porque NÃO adotar o lean.

Ao longo da minha carreira, e já se vão apenas uns 10 anos trabalhando com este tema, 
encontrei diversos motivos para não adotar o lean: 

- “Mas o lean funciona bem no Japão, a cultura lá é outra”. Aí ficaram sabendo que 
praticamente as montadoras do mundo todo tem suas equipes de melhoria contínua.

- “Mas o lean é coisa de montadora de carros”. Aí descobriram que a Boeing criou linhas de 
produção de aviões (aliás, procure no youtube: é sensacional;)

- “Mas o lean é coisa da indústria, nós não fazemos peças, nós cuidamos de pessoas”. Aí uma 
equipe de um hospital americano foi ao Japão, visitou e fábrica da Toyota, e na volta 
disseram: “eles cuidam melhor dos carros do que nós cuidamos dos pacientes”.

- “Mas o lean funciona bem em São Paulo, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro não vai 
funcionar, ainda mais em um hospital público”. Afff.....  Ah não. Perplexo, ainda expliquei 
que existe uma unidade de pronto atendimento, pública, na mesma região, da mesma 
cidade, que usa o lean com sucesso.

E você? Conhece algum outro bom motivo para não usar o lean? Então, por favor, escreva 
para mim e conte. Meu e-mail é fabio.fernandes@hominiss.com.br. 

Obrigado, um grande abraço.

Hominiss Consulting

“



Sobre a empresa

Somos uma equipe com um propósito definido: compartilhar o conhecimento. Estamos há mais de 
cinco anos empenhados em transformar o mundo através da educação. Para isso, oferecemos os 
cursos de especialização / pós-graduação da FacRedentor, nossa parceira; de extensão, em parceria 
com o Instituto Terzius, certificado pela AHA – American Heart Association, Endeavor, a maior ONG de 
fomento ao empreendedorismo do planeta e outros desenvolvidos por nosso time.

Contatos:

Site oficial
Tel: (32) 3216-1224
Email: atendimento@iespe.com.br 

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://www.iespe.com.br/
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Gerente de Marketing

Eu, enquanto profissional de marketing, acredito que trabalhar o conceito de 
posicionamento de marca, tanto internamente quanto para o grande público, é 
essencial a qualquer empresa. Apesar de parecer algo óbvio, a maioria dos 
empresários não aplica isso efetivamente no negócio.

Uma marca bem posicionada garante uma maior eficácia na sua comunicação e, 
consequentemente, no seu investimento em marketing.

IESPE

“



Sobre a empresa

A INTELIE é uma empresa de base tecnológica, que desenvolveu uma plataforma de real time analytics
que viabiliza do processamento de alto volume de dados em tempo real, transformando dados em 
resultados efetivos para seus clientes. A empresa tem operação no Rio de Janeiro, local onde foi criada 
em 2009, SãoPaulo e mais recentemente em Houston. Desde a sua fundação a INTELIE tem sido 
reconhecida e premiada em fóruns nacionais e internacionais relacionados à inovação tecnológica na 
área de análise de dados. Em 2015 a empresa foi coroada com o selo Cool Vendor Gartner, ratificando 
a robustez da inovação tecnológica desenvolvida além de ter sido um das escolhidas para participar do 
seleto programa G-LAB da renomada universidade americana MIT.

A empresa presta serviços para mais de uma dezena de grandes empresas nas áreas de e-commerce, 
varejo, serviços, serviços financeiros, seguradoras, navegação e óleo e gás, e tem planos de acelerar 
ainda mais o crescimento nos próximos anos.

Contatos:

Site oficial
Tel: (21) 2240-1193
Email: bizdev@intelie.com

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://www.intelie.com/


fundador e diretor executivo

O novo velho jeito de melhorar na indústria

Quando reflito na essência do que fazemos hoje em 
indústrias como a de Óleo e Gás, penso que de fato 
não há nada de muito diferente: planejar, medir, 
analisar e atuar. Ou seja, é o velho e bom ciclo de 
Deming com o objetivo de trazer mais eficiência, 
qualidade e segurança às operações. Olhando com um 
pouco mais de detalhe, O “medir” está 
frequentemente associado a indicadores, os 
chamados KPIs, e disparam o “atuar” após uma 
“análise”. Isto na essência não mudou.

No entanto, a capacidade crescente de aquisição de 
dados de diferentes sensores, associada à análise sem 
precedentes de algoritmos e a atuação automatizada 
trouxeram um novo poder aos gestores e as 
operações. Algo totalmente disruptivo, que sustenta a 
tese de uma quarta revolução industrial, ou da 
Indústria 4.0. O “medir”, “analisar” e o “atuar” 
ganharam superpoderes.

É um privilégio poder vivenciar isto na prática em 
grandes operadoras e prestadores de O&G, onde a 
busca por eficiência em um processo altamente 
custoso como o de perfuração gera resultados 
expressivos.

Em termos de eficiência, estamos na era dos “micro-
KPIs”, onde a análise de cada minuto gasto em 
atividades se torna possível por meio de dados de 
sensores e algoritmos que interpretam os dados e os 
traduzem em atividades.  Em termos de manutenção, 
saímos do preventivo para o preditivo, graças aos 
mesmos dados de sensores e modelos matemáticos 
que nos dizem a hora certa de realizar uma 
manutenção. Da mesma forma, a análise em tempo 
real de dados do poço e da sonda tenta antecipar 
riscos e incidentes que possam resultar tempo não 
produtivo, ou seja, como antecipamos problemas que 
podem parar a linha de produção.

É o mesmo jeito de pensar em como melhorar uma 
operação usando planejamento, medições, análise e 
ações. Porém agora temos que considerar 
possibilidades nunca antes vistas, precisamos estar 
abertos aos novos jeitos de “planejar”, “medir”, 
“analisar” e “atuar” para continuar na velha busca de 
melhoria contínua das operações.
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CEO

Com a crescente digitalização dos negócios e advento da Internet das Coisas, a 
geração de dados cresce de forma exponencial. A maioria das empresas já percebeu 
que dados, ao lado de capital humano, é um de seus mais valiosos ativos e têm 
empreendido esforços e investimentos em tecnologia, processos e estrutura 
organizacional para tratar adequadamente este ativo.

O grande desafio na agenda destas empresas é como capturar valor destes dados. E 
é aí que a INTELIE entra! Nossa missão é transformar dados em resultados efetivos, 
ajudando os nossos clientes no desenvolvimento da capacidade de geração de 
insights instantâneos a partir desta miríade interminável de dados e na competência 
de capturar valor destas informações perecíveis, mitigando riscos e/ou alavancando 
oportunidades. Complementamos nossas ofertas com a análise profunda de dados, 
desenvolvimento de algoritmos e estruturação de ambientes de Inteligência 
Operacional.

Intelie

“



Sobre o livro

Através dos estudos, espera-se que o leitor seja capaz de se apropriar dos conceitos de riscos, 
identificando na realidade local as explicações de senso comum e os problemas relacionados com o 
gerenciamento de riscos, a fim de explicá-los a partir do conhecimento científico, que haja condições de 
compreender sua importância, seus reflexos nos sistemas empresariais e industriais.

Contatos:

Email: danielfonsecaluz@gmail.com

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
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Autor do livro e consultor de produção

Todos os gestores e empreendedores devem saber em qual terreno estão pisando. 
Você sabe?

Devemos ter plena consciência em que cadeia produtiva estamos inseridos e se a 
mesma é perene, pois não é suficiente possuir uma empresa aparentemente sólida 
em um segmento industrial que se mostra cambaleante…

Um dica para quem necessita entender melhor os riscos que corre na gestão de sua 
empresa é o livro que fiz juntamente com a professora Adi Kaercher, Gerenciamento 
de Riscos - do Ponto de Vista da Gestão da Produção da Editora Interciências. 

Boa leitura e um fraterno abraço!

Livro "Gerenciamento de Riscos - do Ponto de 
Vista da Gestão da Produção"

“



Sobre a empresa

A Mais Consultoria é a empresa jr do curso de Engenharia de Produção da UFJF com mais de 13 anos 
no mercado, tendo realizado mais de 100 projetos A Mais busca oferecer soluções de qualidade para os 
negócios de nossos clientes. Entendemos que temos o papel de impulsionar resultados da gestão dos 
negócios para torna-los mais eficientes e eficazes.

Contatos:

Site oficial
Tel: (32)2102-3447
Email: maisconsultoria@maisconsultoria.com.br

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://maisconsultoria.com.br/site/
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Diretor de Marketing

Em tempos de crise, as empresas devem ter em mente que, para manter sua 
margem de lucro, podem aumentar o preço que vendem seus produtos ou reduzir 
seus custos. Porém, para manter sua competitividade, o preço de venda assume um 
papel de suma importância perante a concorrência. É uma equação de variáveis 
delicadas. Destaca-se então a redução dos custos de produção, uma meta tão 
cobiçada e, ao mesmo tempo, tão distante para algumas empresas.

Porém, apesar de o aspecto financeiro ser o melhor indicador do desenvolvimento 
da empresa, muitas vezes o problema reside em processos internos, com 
procedimentos desnecessários ou excessivamente custosos, não gerando valor para 
o cliente e onerando o processo produtivo como um todo. Uma forma de enxergar 
quais atividades não agregam valor é utilizar a ferramenta dos 7 desperdícios, à luz 
da teoria do Sistema Toyota de Produção. São eles:  1. Defeitos; 2. Produção em 
excesso; 3. Tempo de espera; 4. Estoque Excessivo; 5. Transporte; 6. Processamento 
desnecessário; 7. Movimentação de pessoas.

É nessa lacuna que as empresas de consultoria atuam, oferecendo soluções 
específicas para cada empresa, através de projetos de engenharia, como a 
reestruturação do planejamento e controle da produção ou o rearranjo físico dos 
equipamentos, para que seja possível eliminar todo tipo de desperdício e otimizar a 
utilização dos recursos. Nesse aspecto, empresas juniores podem ser uma excelente 
opções por oferecer soluções com custo muito abaixo do que o mercado tradicional 
de consultoria.

Mais Consultoria Júnior

“



Sobre a empresa

Ajudamos empresas a centralizar a comunicação interna e o atendimento a clientes em uma única 
plataforma.

Contatos:

Site oficial
Tel: (32) 3236-3679
Email: contato@moblife.com.br

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
https://mais.im/


Co-fundadora da Mais.im

A crise é uma ótima oportunidade para você parar e 
rever o que está realmente funcionando na empresa. 
O turbilhão do dia a dia acaba nos obrigando a deixar 
para depois algumas atividades operacionais que, a 
princípio, parecem não atrapalhar a empresa. Esta é 
uma boa hora para fazer uma faxina e rever os 
processos que realmente funcionam. Aqui na empresa 
aproveitamos o período de crise para: otimizar 
processos de venda, economizar eliminando o que 
estava subutilizado, conversar mais com nossos 
clientes e reorganizar nossa equipe interna. Com base 
na nossa experiência, levantei alguns pontos que 
podem te ajudar:

1. Dedique tempo para identificar os gargalos que 
podem estar atrapalhando o seu negócio.

2. Acredite que é possível gerar mais resultados com 
menos recursos, você pode economizar e ainda 
manter parte do crescimento.

3. Elimine ferramentas e processos duplicados. Tente 
reduzir ao máximo o que está gerando retrabalho.

4. Busque alternativas que sejam mais eficientes e 
econômicas. Avalie quais ferramentas você possui. 
Separe um tempo ou escolha um profissional para 
destrinchar o potencial de cada uma delas, busque 
informações com seus fornecedores e solicite uma 
ajuda para reavaliar o que eles podem fazer para sua 
empresa obter mais resultados. Se não for atendido, 
busque alternativas.

5. Otimize a circulação das informações, evite utilizar 
vários canais e a duplicidade de dados.

6. Melhore o seu atendimento ao cliente, crie canais 
de comunicação e incentive o diálogo.

7. Reorganize as equipes de trabalho. Alinhe os papéis 
de acordo com os processos que fazem mais sentido 
para o negócio. Redefina funções operacionais e 
estratégicas de acordo com as competências e 
afinidades do seu pessoal. Os que estiverem 
realmente envolvidos com a empresa o apoiarão e 
darão o máximo para que a situação seja revertida o 
quanto antes.

Para finalizar, assim como você precisa que seus 
fornecedores te deem uma atenção especial nesse 
período de crise, seus clientes também precisam da 
sua ajuda, por isso uma dica valiosa é, antecipe-se aos 
possíveis problemas que seus clientes possam ter com 
seus produtos e serviços, crie canais de comunicação 
e facilite o acesso dos consumidores à sua marca.

57 O guia para sua indústria superar a crise

Mais.im

“



Sobre a empresa

Com mais de 20 anos de experiência, a Mastermaq oferta produtos e serviços baseados em softwares 
para todo o território nacional. Contamos com uma rede especializada que atende em todas as regiões 
do país, envolvida no acompanhamento de milhares de contratos ativos.

Somos especialistas em soluções para gestão e operação de organizações, com forte aderência às 
legislações contábil, fiscal, trabalhista e tributária. Todo esse know-how permite que os nossos 
softwares sejam mais abrangentes e seguros.

Contatos:

Site oficial
Tel: 0800 941 7500
Email: comercial@mastermaq.com.br

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://www.mastermaq.com.br/
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Sócio fundador

Imersos na pior crise econômica da história do país o momento não pode ser mais 
desfavorável para as empresas brasileiras. Mas em meio a esta tempestade é 
necessário remar contra a maré e transformar as adversidades.

Focar em Pessoas, processos e mercados é uma boa aposta para isso. Rever o 
engajamento das pessoas, a especificação de rotinas com atração de novos usuários 
e fidelização dos mais antigos e principalmente a aderência do seu produto ao 
mercado pode ser a chave para contornar esta situação.

Os resultados positivos alcançados em momentos de retração quase sempre 
dependem de preparo e planejamento, além de um entendimento profundo do 
cenário. Por isso, há cinco anos, quando a crise ainda era anunciada como algo que 
não atingiria o Brasil, a Mastermaq resolveu se preparar profissionalizando a gestão 
da empresa, otimizando processos internos e investindo em um planejamento 
estratégico de longo prazo.

Mastermaq

“
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Coordenador de projetos

Investir na governança dos processos gerenciais em uma indústria é fator decisivo 
para a perenidade e sucesso deste modelo de negócio. Além de diminuir o risco de 
erros, essa estratégia minimiza o custo, falhas operacionais, perdas programadas, 
tempo de produção ao mesmo tempo que melhora a quantidade e qualidade 
produtiva.

Para assegurar processos gerenciais eficientes em sua produção, primeiramente 
deve-se realizar análise todas as etapas da cadeia produtiva, desde seu fornecedor  
até a entrega ao consumidor, identificando estatisticamente anomalias recorrentes 
na produção, gargalos e etapas desnecessárias. Posteriormente verifique se os 
atores, processos, atribuições e tecnologias que sustentam a operação, estão em 
acordo com os propósitos esperados de uma operação considerada altamente 
produtiva. Após levantar de forma clara e evidente todos estes pontos com dados 
confiáveis e relevantes, estude-os que certamente você identificará algumas poucas 
falhas do processo gerencial mas que causam grande impacto na cadeia produtiva 
da indústria. Foque em resolver de forma definitiva estes poucos mas impactantes 
problemas.

Para solucioná-los, basta definir as metas de melhoria almejadas, definir o processo 
e ferramentas de apoio para este novo processo, implementar, padronizar, 
documentar e definir parâmetros e método de controle recorrente para garantir que 
a melhoria não se perca. Esta lógica faz parte dos fundamentos de uma boa gestão 
de processos e com certeza tornará sua empresa mais estável e eficiente para 
suportar momentos de forte crise.

Mastermaq

“



Sobre a empresa

O Nibo é um software de gestão financeira que ajuda pequenas e médias empresas a organizarem e 
gerenciarem suas finanças. 

Contatos:

Site oficial
Email: contato@nibo.com.br

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
https://www.nibo.com.br/


Founder & CEO

Atravessando a tormenta

Em momentos de crise, nada é mais importante para um 
empresário do que preservar o seu caixa.  Se 
empreender fosse um jogo, o dinheiro que você tem no 
banco seria o seu nível de energia. Quando o dinheiro 
acaba é fim de jogo, game over. Empresários tarimbados, 
que atravessam com sucesso momentos difíceis, 
preservam seu caixa com unhas e dentes e dominam 
pelo menos três técnicas que fazem toda a diferença.

Organização financeira

Não existe gestão com excelência no meio do caos e da 
desorganização. Você precisa definir processos, trabalhar 
com pessoas qualificadas e utilizar ferramentas 
apropriadas paragerenciar as finanças da sua empresa. 
Saber quanto você tem no banco, quanto está devendo e 
o que tem para receber é a base de um trabalho bem 
feito.

Projeção do fluxo de caixa

Com essas informações em mãos, você está preparado 
para gerar o mapa do tesouro, o relatório mais 
importante para qualquer administrador, o famoso 
relatório de “Projeção do fluxo de caixa”. O principal 
benefício deste relatório é te alertar caso você vá ficar 
sem dinheiro em algum momento. Atualize esse relatório 
constantemente, se reúna com sua equipe 
frequentemente para analisar o seu resultado.

Atitude para contornar a falta de dinheiro

Ficar sem dinheiro faz parte da jornada empreendedora, 
o que faz um empreendedor ser bem sucedido é como 
ele se comporta quando isso acontece. A projeção da 
falta de dinheiro é uma realidade com a qual você não 
pode se conformar, não pode aceitar. Pegue o telefone, 
ligue para seus clientes e fornecedores. Negocie 
antecipações de recebimento, atrasos de pagamento, 
feche novos contratos, corte despesas. A pior coisa que 
pode acontecer neste momento é o empresário se 
esconder e esperar a tempestade se desfazer sozinha.

Empresários bem sucedidos comandam seus barcos, são 
corajosos e partem para cima dos desafios. Se a crise 
bateu à sua porta não se esconda, pegue a sua espada e 
vá para a guerra!
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Nibo

“



Sobre a entidade estudantil

O NUMEEP é uma entidade estudantil que permite aproximar os estudantes de Engenharia de 
Produção de Minas Gerais, bem como integrar os vários cursos existentes no Estado. Ajuda na 
organização do Encontro Mineiro de Engenharia de Produção (EMEPRO), que é o 2º maior congresso de 
Engenharia de Produção do país, atrás apenas do Encontro Nacional de Engenharia de Produção 
(ENEGEP). O evento permite uma troca de conhecimento entre estudantes, além da criação de 
networking. Nesse sentido, o NUMEEP trabalha com o intuito de desenvolver seus membros e 
fortalecer a Engenharia de Produção no Estado através de suas atividades.

Contatos:

Site oficial
Email: numeep@gmail.com

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://www.fmepro.org/XP/XP-EasyPortal/Site/XP-PortalPaginaShow.php?id=317
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Presidente NUMEEP

Em épocas de crise, o desespero chega. No entanto, existem alternativas para que a 
empresa possa se superar e minimizar os impactos da mesma. A crise pode ser vista 
com uma oportunidade para a empresa investir. Isto mesmo! A empresa pode 
investir, visto que grande parte das empresas não almejam fazer isso quando a coisa 
está “feia”. Desta forma, pode-se fazer investimento na gestão, adquirindo os 
softwares para gerenciamento existentes no mercado que possuem o foco na 
gestão da produção e que podem contribuir para a melhoria dos processos da 
empresa. Uma coisa é certa: não adianta ficar parado e ver o barco afundar. A saída 
é arregaçar as mangas e colocar a equipe para trabalhar e formular estratégias. 
Então, investir na crise pode ser uma excelente oportunidade para crescimento.

Coordenadora da Gestão do Conhecimento

Buscar parcerias entre empresas proporciona, além de vantagens aos clientes, o 
aumento da exposição da marca, e, consequentemente a redução dos custos com 
marketing e o aumento das chances de conquista de novos clientes. Após essa 
associação é importante se atentar a outro ponto: a realização de um pós-venda, 
pois assim as empresas têm a possibilidade de ofertar com melhor qualidade os 
produtos e/ou serviços e elevar a satisfação e fidelização dos clientes.

NUMEEP

“

“
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Coordenador da Gestão de Projetos

Crise, com certeza, é um momento difícil na trajetória de um gestor. Para muitos, é 
vista como um grande problema, mas para outros apenas uma oportunidade para 
se destacar no mercado e elevar os negócios de sua empresa ao topo. No entanto, 
existem algumas precauções para se levar em consideração durante este período, 
que garantem o resultado final de qualquer investimento ou até mesmo a 
permanência da organização no mercado.

Um ponto a ser ressaltado, na forma mais popular de se dizer, é simplesmente não 
fazer “burrada”. Isso mesmo! Não tomar atitudes que poderão se tornar prejuízos, 
pois se a empresa passa por uma crise, uma pequena perda pode se tornar 
devastadora nos negócios da mesma. Muitos gestores se apavoram, tomam atitudes 
absurdas ou talvez nem vejam este momento como especial, seguem em uma linha 
de decisões erradas e no final não conseguem resultados satisfatórios. Se o gestor 
não quer investir, ou não tem certeza que os investimentos serão viáveis, então faça 
o básico, mantenha a empresa estável até este momento passar.

Uma empresa não investe em incertezas, um engenheiro nunca apresenta uma ideia 
que contém dúvidas, pois estes se apoiam em certezas, em resultados, em números 
e análises que garantem o sucesso e os impedem de fazer “burradas”. E estas 
tomadas de decisão poderão ser fundamentais na hora de classificar uma crise 
como uma oportunidade, fazer bons negócios e sair desta situação no topo do 
mercado. 

NUMEEP

“
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Professor

O planejamento da produção no longo prazo (12 a 18 meses) é, por vezes, 
menosprezado por algumas organizações. Talvez pelo dinamismo do mercado, pelas 
incertezas do ambiente, ou até mesmo por falta de entendimento sobre a 
importância e benefícios deste planejamento. Primeiramente, deve-se pensar na 
previsão de demanda. Aqui é importante ressaltar que comumente se faz modelos 
de previsão com base em históricos de vendas – e não de demandas! – o que pode 
levar a erros.

A previsão de demanda então irá alimentar o processo de geração do Plano de 
Produção, onde será esta confrontada com orientações estratégicas da organização 
como políticas de estoque, de pessoal, de investimentos, com as restrições de 
processos e recursos. Com esse Plano a empresa terá uma visão de longo prazo 
sobre a capacidade produtiva, níveis de estoque, mão de obra e, principalmente, 
custos.

Vale lembrar também que mesmo empresas que produzem contra pedido 
(produção puxada) podem se beneficiar do Plano de Produção para planejamento 
da capacidade no longo prazo, aquisição de suprimentos – principalmente aqueles 
itens de lead time longo – bem como repensar projetos de investimentos nos 
processos produtivos.

Concluindo, mesmo em ambientes muito instáveis pensar no longo prazo é um 
exercício fundamental para a sustentabilidade dos negócios. Como rege o ditado 
popular: “melhor que correr atrás é andar na frente!”.

NUMEEP

“



Sobre a empresa

A Outbound Marketing Consultoria ajuda empresas que precisam acelerar suas vendas e não sabem 
como. Nosso time implementa e otimiza todo seu processo comercial, capacitando sua equipe para 
que todos os membros estejam aptos a gerir e evoluir o processo de vendas por conta própria. Em 
menos de um ano, foram mais de 50 clientes atendidos em praticamente todas as regiões do Brasil; 
inclusive com cases de sucesso fora da curva, como We Do Logos e CM Tecnologia. Se você já possui 
uma estrutura de Inbound Marketing mas deseja resultados mais rápidos e expressivos, vem aprender 
com a gente!

Contatos:

Site oficial
Tel: (31) 3568-2172

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
https://outboundmarketing.com.br/
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Cofundador da Outbound Marketing

A melhor saída para as empresas sobreviverem na crise em que o Brasil vive é 
modernizar os processos comerciais existentes. Muitas organizações ainda tratam 
vendas com uma abordagem baseada em feeling. Isso é dar um tiro no pé.

Sem um processo estruturado, segmentado e com indicadores em todas as suas 
etapas, é praticamente impossível saber quais são os pontos fortes e fracos do 
setor. E você precisa conhecer esses pontos para investir no que está funcionando e 
parar de jogar dinheiro fora no que não está.

Gerente de marketing da Outbound

Em tempos de crise, muitas empresas aumentam o investimento em marketing para 
trazer novos clientes e acabam tendo prejuízo. E isso acontece quase sempre por 
falta de uma estratégia de conteúdo bem definida.

Conhecer seu público alvo e entender quais são suas maiores dores é essencial para 
produzir conteúdo relevante, que ajude você a se destacar no mercado. E nunca 
esqueça de definir métricas e se posicionar como autoridade de mercado. Esse é o 
caminho certo para fazer marketing de resultados e conseguir vender mais.

Facebook da OTB

LinkedIn da OTB

Baixe nossos materiais gratuitos

Outbound Marketing

“

“

https://www.facebook.com/outboundmarketing
https://www.linkedin.com/company/9377197
http://materiais.outboundmarketing.com.br/materiais-gratuitos/


Sobre a empresa

A Pareto Group é uma empresa de Tecnologia em Marketing Digital de Alta de Performance. Ela 
desenvolveu o primeiro robô de Automação de Google AdWords da América Latina,o LeadAds. Com 
mais de 50 milhões de reais em vendas/ano para e-commerce de seus clientes, ela é Parceira Premier 
do Google e acelerada no ScaleUp Rio da Endeavor.

Contatos:

Site oficial
Tel: (21) 3828-0208
Email: contato@paretogroup.com.br

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
https://paretogroup.com.br/
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Gerente de Inbound Marketing

Jogue o produto que você vende no Google e me diga o que você encontrou: o seu 
site ou o de concorrentes? Garanto para você que, se encontrou o site dos 
concorrentes, é porque eles estão roubando os clientes que deveriam ser seus!

Então, vou lhe dar uma dica: invista seu dinheiro de forma inteligente no que traz de 
fato retorno. Use a plataforma de anúncios do Google, o Google AdWords, para 
aparecer sempre que algum potencial cliente tiver interesse nos seus produtos.

Ah! Não se preocupe. O AdWords funciona pra qualquer indústria. Existem casos de 
sucesso para atacado e varejo, entrega municipal e nacional, modelo B2B e B2C e 
produtos como ferragens e lingeries!

Pareto Group

“



Sobre o portal

O Administradores.com é o principal e maior canal on-line voltado à área de Administração e Negócios 
na América Latina. Um site dinâmico, interativo e conectado a tudo o que acontece no Brasil e no 
mundo. Enquanto plataforma de networking e compartilhamento de conhecimentos, reúne 
administradores, professores e estudantes de Administração, além de empresários, executivos e outros 
profissionais da área.

Contatos:

Site oficial
Tel: (83) 3247-8441
Email: contato@administradores.com.br

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://www.administradores.com.br/


board member

Ebook “Driblando a crise”

Este ebook incrível trata-se de uma coletânea de 
artigos escritos por diversos especialistas para o portal 
Admiinistradores.com e não pode deixar de ser citado.

Para dowload do original: 
https://www.administradores.com.br/hotsite/ebookcri
se 

O Flávio Augusto é o autor do primeiro artigo do 
ebook e ele  dá 10 dicas contra a crise, confira as 3 
primeiras:

“ 1. Crise é sinônimo de oportunidade. Não gosto de 
crises e prefiro muito mais os ambientes estáveis. No 
entanto, não temos controle sobre o que acontece no 
país e no mundo. Logo, as crises sempre virão e se 
destacam os que sabem lidar com ela, ou melhor, os 
que sabem aproveitar as oportunidades que 
aparecem no meio delas. Eu costumo dizer que, em 
momentos de crises, o dinheiro troca de mão. Os 
velhos ricos sempre darão lugar aos novos ricos que 
virão de baixo, os que são mais arrojados e mais 
resistentes às mudanças, enquanto os velhos ricos 
ficam na defensiva, porque acham que têm algo a

perder. Geralmente, perdem por não sair da defesa e 
acabam levando uma goleada. Afinal, quem não faz 
leva. 

2. Na crise é preciso ter um grau maior de idealismo. 
Prosperar no deserto da crise requer mais idealismo. 
Tecnocratas não resistem aos percalços e não 
encontram razão para acordar pela manhã. 
Mergulham na lamúria da autopiedade e se afogam 
no mar das lamentações. A crise é o campo de batalha 
perfeito para você tirar a poeira de sua espada e 
escudo que ficaram guardados nos momentos de 
bonança. Associar seu negócio a um ideal mais forte e 
saber envolver seu time nesse propósito fará com que 
você consiga navegar contra o vento e a correnteza.

3. Durante a crise é preciso mudar a mentalidade e 
parar de fazer comparações. O mercado muda, a 
economia muda, a realidade muda. Logo, é preciso 
compreender as mudanças, reformatar a visão e a 
compreensão da realidade, olhando para a frente. 
Evite ficar fazendo comparações com o passado, 
falando da época em que o dólar custava R$ 1,56 e 
que você viajava para o exterior todos os anos, que 
tudo era mais fácil. Essa época passou e agora, quanto 
mais tempo você levar para compreender que a 
realidade mudou e que por isso sua mentalidade e 
disposição também precisam mudar, menos chances 
terá de prosperar durante a crise e maior será a 
possibilidade de você se tornar parte das estatísticas 
de fracasso. ” 
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Portal Administradores.com

“

https://www.administradores.com.br/hotsite/ebookcrise


Sobre a empresa

A PPI-Multitask fornece soluções para ajudar seus clientes a atingir a excelência operacional no chão de 
fábrica, aplicando Tecnologia de Informação e Automação junto às melhores práticas de manufatura. 
Dessa forma, a PPI-Multitask cria condições para que seus clientes possam enfrentar a concorrência 
global, produzir com qualidade e menor custo, além de atender às normas e padrões de seu mercado.

Contatos:

Site oficial
Tel: (11) 3097-3100
Email: contato@ppi-multitask.com.br

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://www.ppi-multitask.com.br/
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Diretor Comercial

Nem todo mundo está ciente do fato de que, em tempos de crise, os mercados são, 
cada vez mais, competitivos. As empresas têm, portanto que enfrentar esta 
crescente base de inovação e aumentar a competitividade: as empresas que não 
estejam empenhadas em melhorar a produtividade, inovar seus processos de 
produção, reduzir perdas de material e outros desperdícios, podem não sobreviver 
em longo prazo.

É por isto que as fábricas devem estar empenhadas em alcançar a excelência 
operacional e reduzir as perdas no chão de fábrica. A gestão ou administração 
enxuta é a ferramenta de gestão moderna que permite que qualquer indústria atinja 
a excelência operacional.

Portanto, a minha dica para superar esse momento de crise é fazer investimento em 
gestão do chão de fábrica através de um sistema que automatiza de coleta de dados 
e sua integração (MES - Manufacturing Execution System). Além disso, é 
fundamental que a sua indústria tenha um sistema ERP, que proporciona um 
modelo de gestão industrial com foco no controle da produção, que também é 
caracterizado por ferramentas de gerenciamento de circulação dos produtos 
fabricados marcado por sua simplicidade e seu caráter visual online. 

PPI-Multitask

“
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Diretor de Serviços

Na constante busca por melhores resultados, as empresas muitas vezes atravessam 
momentos de crise prolongada e até mesmo recessão, como ocorre atualmente em 
diversos setores da economia brasileira. Nesses momentos, não é viável um 
aumento de produção e na eficiência de seus processos como forma de aumentar a 
lucratividade: produzir mais sem a respectiva demanda é na verdade 
contraproducente. 

Nesses momentos, a redução dos custos de produção é uma alternativa mais viável 
e seus resultados são positivos e desejáveis, mesmo após os momentos de crise. 
Dentre os diversos caminhos para essa redução, muitas empresas estão 
encontrando na métrica de desempenho OEE (Overall Equipment Efficiency, ou 
Eficiência Geral de Equipamento) um poderoso aliado para a redução dos custos. 

Para garantir ganhos em qualquer um dos indicadores componentes do OEE, a 
utilização de um software de gerenciamento de eficiência industrial é uma forma 
prática e eficaz de se conseguir isso. Ao monitorar os equipamentos, uma solução de 
gerenciamento de eficiência permite que os dados coletados sejam transformados 
em informações, agregando inteligência e indicando os caminhos a seguir para 
aumento da eficiência. 

Dentre os muitos benefícios alcançados pelo gerenciamento da eficiência com o uso 
de uma solução informatizada, podemos mencionar a redução de rejeitos e perdas, 
o aumento de performance, a redução de paradas, a identificação de gargalos de 
produção e de possíveis problemas de manutenção, antes mesmo que aconteçam. 
O resultado? Menos custos desnecessários e maior lucratividade. Em tempos de 
crise, quem não precisa disso?

PPI-Multitask

“



Sobre a organização

O laboratório PRO-PME/PEP/COPPE/UFRJ desenvolve métodos e tecnologias para o desenvolvimento de 
micro, pequenas e médias empresas.

Contatos:

Site oficial
Tel: (21) 3938-7846
Email: propme@pep.ufrj.br

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://www.propme.pep.ufrj.br/
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Engenheiro de Produção pela UFRJ, Mestre em engenharia de produção pela COPPE / UFRJ, pesquisador 
vinculado ao Laboratório PRO-PME e sócio proprietário da empresa Viia Soluções, consultoria focada 
em produtividade

Apesar das difíceis decisões que uma crise impõe ao gestor e aos colaboradores de 
empresas de qualquer tamanho, a história mostra que momentos como este 
tornam-se oportunidades de crescimento e evolução. Em nossas vidas pessoais, 
frequentemente somos levados a "abri mão" de algo. Em última análise, este é o 
processo de priorização que marca nossa trajetória. A crise nos obriga a decidir o 
que se pode abrir mão. E com isso nos leva à conclusão do que é o mais importante. 
Apesar de doloroso, este movimento traz à tona a distinção do que dispensável e do 
que é  indispensável. Para uma pequena empresa, este momento é ainda mais 
agudo.

Produzir com eficiência, na filosofia japonesa, significa produzir sem desperdícios. 
Produzir unicamente o que é necessário. Nem mais, nem menos. As perdas estão 
sempre ocultas ao primeiro olhar. É necessário muita disciplina e até uma certa 
obstinação para encontrar as atividades que não agregam valor e cultivar aquelas 
que agregam valor. Não é fácil livrar-se de práticas e hábitos enraizados no dia a dia 
das empresas. Apegamo-nos mesmo às coisas inúteis. O efeito positivo da crise é 
que ela impede esse movimento, essa inércia natural das pessoas e, por 
consequência, das empresas. A crise, com todos os seus percalços, nos leva a, no fim 
das contas, cultivar o que tem utilidade (agrega valor) e retirar o que não tem. 

PRO-PME

“
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Professor da Area de Gestão e Inovação do Programa de Engenharia de Produção da COPPE/UFRJ, 
Coordenador dos laboratórios PRO-PME e ERGOPROJ

Para ser competitivo no mundo atual certamente são necessários processos e 
tecnologias eficientes. Mas o que faz realmente a diferença é o engajamento das 
pessoas, a mobilização da dimensão coletiva do trabalhar. Para qualquer processo, 
do seu projeto ou planejamento à sua execução, é essa mobilização que constrói a 
performance nas diferentes áreas e departamentos. No entanto, esse engajamento 
não se decreta através de procedimentos, normas ou padrões.

O engajamento que faz a diferença, precisa ser construído nas organizações através 
de espaços efetivos de debate, onde o que se passa com a linha de frente possa ser 
escutado, confrontado e discutido com coordenadores, gestores e diretores. Essa é 
uma estratégia que pode ser usada para desenvolver o poder de agir das 
organizações para fazer frente aos momentos de crise”.

PRO-PME

“



Sobre a empresa

A Resultados Digitais é uma empresa que tem como objetivo ajudar empresas de todos os portes a 
entender e aproveitar os benefícios do Marketing Digital, conseguindo assim resultados reais e 
permanentes para seus negócios.

Temos um software completo e integrado para gestão de Marketing Digital. O RD Station permite 
gerenciar em uma única ferramenta todas as funcionalidades cruciais para desenvolver a melhor 
estratégia de marketing digital possível!

Contatos:

Site oficial

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://resultadosdigitais.com.br/


Gerente de implementação da RD

Ajude a capacitar os vendedores dos seus 
representantes

Se vender está mais difícil com a crise, é importante 
que você auxilie os seus representantes a vender mais 
o seu produto. Pode-se fazer uma material educativo 
sobre vendas, equilibrando 2 eixos principais:

• especificidades dos seus produtos e como 
diagnosticar qual é a melhor opção para o cliente 
final, assim o revendedor terá mais argumentos e 
poderá fazer uma venda mais consultiva

• técnicas de vendas e atendimento para que os 
vendedores estejam sempre bem capacitados.

É interessante colocar este material em um página de 
captura (landing page), dessa forma você pode 
aproveitar para fazer perguntas e saber mais sobre a 
sua base de contatos.

Esta estratégia aproxima a relação indústria-
revendedor e gera a impressão de preocupação e 
comprometimento por parte da indústria, além 
incentivar mais vendas

Gerente de sucesso na RD

Foque no relacionamento por e-mail

Por se tratar de um mercado mais consolidado, com 
frequência o maior desafio está não na atração do 
público-alvo, mas em seu engajamento com as ações 
da empresa. Assim, vale cuidar bem das campanhas 
de email enviadas aos leads. Cuidar do número de 
emails enviados, das mensagens escolhidas e do 
relacionamento que se constrói com este público.
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Resultados Digitais

“ “
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Co-founder e Marketing na Resultados Digitais

Faça co-marketing

É comum que outras empresas falem com o mesmo público ou venda produtos 
complementares ao seu. Pipoca e guaraná, passagens aéreas e aluguel de carros e 
por aí vai.

Essas empresas podem ser grandes aliados! Pense que, assim como você, elas estão 
há algum tempo conhecendo o público, buscando novos canais e construindo uma 
audiência. Ao criar materiais de marketing em conjunto, sua empresa consegue 
acessar essa audiência e esse know how sem investir nada a mais por isso, 
maximizando muito o impacto da ação!

Resultados Digitais

“



Sobre a empresa

Empresa especializada em estruturação de processos de vendas B2B e B2C, através de metodologia 
própria fruto da experiência de vários projetos. 

Contatos:

Email: renato@rstvendas.com.br

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/


Sócio Fundador

As relações entre a indústria de bens de consumo e 
seus clientes, historicamente se formou através do 
comercio. A indústria entregava para o atacado e 
varejo e estes levavam seus produtos para o mercado. 
Durante muitos anos, principalmente antes do Brasil 
abrir suas fronteiras para o mercado internacional, os 
consumidores tinham poucas opções de oferta e se 
adequavam bem a este modelo. Até porque não 
conheciam outro, não é?

Com a abertura do mercado, novas marcas e 
fabricantes surgiram em quase todos os setores da 
indústria de bens de consumo. Este novo cenário 
obrigou a indústria a conhecer e entender melhor 
quem eram e quem seriam seus possíveis clientes. 
Campanhas publicitárias ficaram mais intensas , 
induzindo o mercado a se relacionar com marcas e 
produtos. Ainda uma relação muito distante com o 
cliente , mas já uma preocupação em atrair e 
conquistar seguidores.

Na sequência com a chegada da Internet e com a forte 
expansão do Comercio Eletrônico, a indústria não teve 
outra alternativa senão aproximar-se definitivamente 
do mercado. Desta vez não mais através do comercio 
atacadista e varejista , mas ela mesmo colocando sua 
cara , explicitando suas politicas , apresentando seus 
produtos e benefícios. Logo o e-commerce se tornou 
imperativo para a maioria das industrias. Praticar o 
B2C tornou-se um desafio e uma obrigatoriedade.

Desafios com o cumprimento dos prazos de entrega 
dos produtos , serviços de pós-venda , ouvidoria , 
manuais de utilização de produtos de fácil 
entendimento , dentre outros , passaram a ser 
ingredientes cotidiano destas organizações.

Vencerão  a crise as empresas que colocarem os 
clientes no centro de seu negócio. Toda a organização 
trabalhando para atender suas necessidades. Do P&D, 
a Produção, Logistica, Financeiro, etc.
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A gestão adequada do funil de vendas , entendimento 
do perfil do cliente e da oferta mais adequada a cada 
um deles, seguramente oferecerão expansão de 
vendas com alta satisfação dos clientes. No modelo 
acima , podemos ver uma empresa voltada para o 
mercado. Foco absoluto nos clientes e nas 
oportunidades geradas por eles.

Portanto rever conceitos e processos , aliando-se as 
tecnologias de mercado que permitam o 
relacionamento on-line com os consumidores  farão a 
diferença.
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Sobre a organização

A SFEPro – Sociedade Fluminense de Engenharia de Produção foi constituída no dia 06 de novembro de 
2008, motivada pela chamada da ABEPRO – Associação Brasileira de Engenharia de Produção de 
fomentar a constituição de Representações Regionais (RRs) em cada Unidade da Federação (UF), 
visando a contribuir para o (re)conhecimento das vocações de cada UF no tocante às potencialidades e 
perfil da Engenharia de Produção.

No sentido de materializar sua intenção de promover a integração dos cursos de Engenharia de 
Produção (graduação e pós-graduação) do Rio de Janeiro, além da necessidade de se criar um fórum 
permanente dedicado à promoção, qualificação e divulgação da profissão de Engenharia de Produção 
no Estado do Rio de Janeiro, a SFEPro tem promovido, em parceria com Instituições de Ensino Superior 
(IES), públicas e privadas, o ENFEPro – Encontro Fluminense de Engenharia de Produção.

Contatos:

Site oficial

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://enfepro.com.br/Sfepro


M.Sc., Dr.Eng - Presidente da SFEPro – Sociedade Fluminense de 
Engenharia de Produção

Educação continuada: inspiração, capacitação e 
qualificação da rede de relacionamentos para o 
enfrentamento da crise

A crise econômica que acomete o Brasil, 
inegavelmente, traz consigo ventos de incerteza, 
ansiedade e inseguranças. Os efeitos desses ventos 
são sentidos de maneira especialmente aguda pelo 
empresariado que desacelera seus investimentos, 
devido à falta de confiança e fragmentação do 
mercado, impactando diretamente os colaboradores –
muitos vitimados com a perda de emprego.

Para alguns especialistas mais conservadores, é tempo 
de recolhimento, sem movimentos abruptos, para 
“esperar a maré baixar”. Longe de ser um ávido por 
riscos e também sentido de perto o efeito da crise, 
tenho sido convidado para participar de reflexões 
sobre o que fazer, em curto/ médio prazos, para 
ultrapassar as incertezas e sair fortalecido desse 
período inegavelmente complicado.

A esse respeito, gostaria de compartilhar com os 
amigos leitores, um ensinamento do meu pai, quando 
dizia: “– meu filho, o bem mais precioso que eu posso 
deixar para você, é a sua educação”. Complementava 
meu sábio pai: “– a única coisa que, em nenhuma 
situação, podem tirar de você é a sua formação. Muito 
pelo contrário, a formação é um importante escudo 
que te ampara e fortalece”.

Possivelmente, eu tenha levado a sério demais a 
recomendação paterna: sou um militante da e pela 
educação. Em termos de formação, já tive a 
oportunidade de navegar por cursos livres, no Brasil e 
no exterior, que foram desde origamis, passando por 
cursos de extensão, como economia doméstica, até 
missões áridas e formais, nos cursos de pós-
graduação em níveis de Mestrado, Doutorado e Pós-
Doutorado. 
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M.Sc., Dr.Eng - Presidente da SFEPro – Sociedade Fluminense de 
Engenharia de Produção

De tudo que eu experimentei em termos de formação, 
certamente, o que os diversos cursos mais me 
ofereceram (e que eu guardo com carinho), como 
aprendizagem para a vida, foram as inspirações. Em 
muitos momentos em que eu me encontrava perdido, 
foram nas recomendações de um professor ou nos 
bate-papos informais com os colegas de curso, que eu 
encontrei as fagulhas inspiradoras capazes de 
oxigenar as ideias e clarear o tempo futuro.

Para além da inspiração, a educação oferece ao 
profissional a devida instrumentalização, ou seja, por 
meio da capacitação, a obtenção das competências 
técnicas, tecnológicas e/ ou comportamentais que 
serão importantes moedas de troca para a 
permanência ou eventual recolocação no mercado de 
trabalho.

Finalmente, mas não menos importante, está a 
oportunidade de ampliação e qualificação das redes 
de relacionamento. Quantos amigos, parceiros, 
clientes e fornecedores foram constituídos em 
ambientes de salas de aula! E o melhor: 
espontaneamente. Em um espaço propício para 
aprendizagem, os colegas de sala – também 
profissionais –, 

sente-se mais encorajados a refletirem conjuntamente 
sobre oportunidades de colaboração, com laços pessoais 
edificados pelos desafios inerentes à formação.

Assim, educação não pode ser encarada como 
despesa, mas como o principal investimento para os 
profissionais. Um profissional pode ESTAR gestor hoje, 
mas sua permanência no cargo, para além do seu 
desempenho corporativo, depende de vários fatores, 
dentre os quais o supracitado ambiente 
macroeconômico. Ao contrário, a formação é uma 
propriedade vitalícia. A esse respeito, o investimento 
em educação deve ser entendido como um dos mais 
valiosos bens.

Seja na época de vacas gordas e, sobretudo, na de 
vagas magras, recorrer aos conselhos paternos é 
sempre um conforto importante. Dessa forma, sendo 
propositivo, recomendo aos amigos navegarem por 
cursos livres (muitos deles gratuitos, oferecidos online 
por importantes organizações como o SEBRAE), 
participarem de eventos low cost (destaco aqui o 
ENFEPro – www.enfepro.org), conhecerem os 
programas de pós-graduação stricto sensu (Mestrado 
e Doutorado) mais próximos (muitos oferecem bolsas 
de estudo), enfim, serem permanentemente 
profissionais-estudantes.

Por fim, compartilho com os leitores o pensamento de 
Derek Bok, presidente da Harvard University, quando 
afirma “If you think education is expensive, try ignorance”.
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Sobre a empresa

A TECMARAN é especialista em soluções para PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO e CONTROLE da 
PRODUÇÃO.

Contatos:

Site oficial
Tel: (27) 3205-2550
Email: contato@tecmaran.com.br

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://www.tecmaran.com.br/
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Sócio fundador e Diretor

Os sistemas de produção são tendentes ao caos. A complexidade dos processos e a 
dinâmica das operações são normalmente expressivas, o que exige que atenção 
permanente para que se possa evitar os transtornos e descompassos 
potencialmente presentes no andamento da produção, cujos impactos nos 
resultados serão sempre negativos. Não existe sistema que se mantenha, por si só, 
operando harmoniosamente. A atuação do homem, suportado por ferramentas de 
gestão adequadas, será sempre fator indispensável para assegurar bons resultados.

O que efetivamente interessa a qualquer negócio são os resultados globais líquidos. 
Em empresas estruturadas e bem gerenciadas, incrementos mais significativos nos 
seus resultados só poderão ser obtidos a partir da soma de muitos pequenos 
ganhos, conseguidos em diferentes setores e atividades, em bases graduais e 
progressivas. Para tanto, é de todo oportuno dispor de sistemas e ferramentas que 
possibilitem aprimorar as condições de produção em cada um dos setores em si e 
assegurar, mais do que isso, a sincronização das atividades realizadas nos diferentes 
setores.  

Os chamados Custos dos Descontroles - multas, horas-extras, máquina parada por 
falta do que processar, material esperando ser processado, estoques elevados, etc, 
são reduzidos quando a empresa adota ferramentas potentes para planejar, 
programar, acompanhar e controlar suas atividades de produção. 

Tecmaran

“
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Sócio fundador e Diretor

São custos evitáveis  e perfeitamente comprimíveis por um bom gerenciamento. 
Isso, poderá favorecer a lucratividade e competitividade da empresa em escala 
muito significativa, sobretudo quando as margens de lucro são muito apertadas. 
Cada Real de custo de descontrole que se consiga evitar pode representar um Real a 
mais de lucro, dado que eles verdadeiramente não fazem parte dos custos de 
produção obrigatórios, sejam eles fixos ou variáveis. 

Normalmente, as empresa não estimam nem computam os custos derivados da má 
gestão, repassando-os para os preços, penalizando seus clientes ou perdendo 
competitividade. Na maioria das vezes, o somatório dos valores desse tipos de perda 
pode ser bem expressivo, a ponto de justificar a adoção de providências drásticas, 
saneadoras.

Hoje está disponível um arsenal de ferramentas e sistemas potentes e refinados 
para facilitar o gerenciamento do negócio em bases técnicas, perfeitamente 
acessíveis à grande maioria das empresas. Seus custos são razoáveis e os resultados 
surgem em prazos bem curtos. Vale lembrar que os investimentos no fortalecimento 
das condições gerenciais são altamente compensadores quando comparados com 
aqueles destinados a ampliar as instalações, os maquinários e a equipe de 
colaboradores.

Tecmaran
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Sobre a empresa

A Visagio é uma empresa de Engenharia de Gestão que atua não apenas no diagnóstico e desenho de 
estratégias, através da consultoria, mas também na implementação e operacionalização de soluções, 
por meio da gestão interina. Nossa experiência é sustentada por uma extensa rede e práticas de 
atração, desenvolvimento, engajamento e retenção de talentos e uma forte base técnica e 
metodológica aplicadas em nossos projetos.

Com escritórios localizados no Rio de Janeiro, São Paulo, Londres, Perth e Moscou, nosso modelo de 
atuação se estende a mais de 25 países, com expertises centrais em Gente & Gestão, Finanças & 
Administrativo e Supply Chain & Operações, as quais são suportadas por soluções de tecnologia e 
inteligência analítica.

Contatos:

Site oficial
Tel: (21) 2292-3713
Email: contato@visagio.com.br

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://www.visagio.com/
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Sócio-Diretor

Tão ou mais importante que “o que” uma empresa se propõe a fazer é por “quem” é 
formada para atingimento de seus objetivos. Uma empresa deve dedicar atenção 
especial na atração e retenção de talentos. O desafio que se coloca a cada instante é 
a busca pela potencialização das competências individuais, sem perder a essência do 
grupo.

Líderes devem estar sempre atentos à criação de um ambiente onde as pessoas 
tenham convicção que podem fazer a diferença, mantendo a obstinação pela 
obtenção de resultados. 

Visagio

“



Sobre a empresa

Unidos pela visão de se tornar referência nacional no desenvolvimento da sociedade pela educação 
coorporativa o Grupo Voitto oferece soluções completas no tange capacitação pessoal e 
desenvolvimento empresarial.

É composto por empresas no setor de Educação Corporativa, Consultoria em Melhoria Contínua, um E-
comerce de Ferramentas de Gestão (acelere.vc) e um dos maiores congressos sobre qualidade do país, 
o QP Summit.

Contatos:

Site oficial
Tel: (32) 3083 2605
Email: contato@voitto.com.br

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://www.voitto.com.br/


Fundador e diretor executivo

Para mim, o maior segredo para o sucesso das 
industrias está no investimento em pessoas.

Isso porque, pessoas de sucesso constroem empresas 
de sucesso.

Diversas empresas tem conseguido alavancar seus 
resultados por meio de metodologias que capacitam e 
incentivam seus colaboradores a desenvolver senso 
crítico e contribuir ativamente na busca de solução 
para seus problemas.

Vivemos na era do conhecimento e a busca por 
capacitação torna-se uma sábia estratégia por dois 
motivos claros:

1. Atua diretamente no ativo mais importante e 
estratégico que você pode possuir: Seu 
conhecimento.

2. Atua diretamente no ativo mais importante e 
estratégico que Sua empresa pode possuir: Seu 
conhecimento.

Os colaboradores são de fato o grande diferencial das 
empresas. Máquinas não desenvolvem empresas de 
sucesso!

Apenas pessoas são capazes de inovar, de analisar 
criticamente e melhorar processos. Assim, grandes 
empresas estão investindo na capacitação e 
desenvolvimento intensivo de sua mão de obra para 
que suas empresas sejam capazes de se desenvolver 
em conjunto.

Ao valorizar o capital humano da empresa é possível 
criar o engajamento de colaboradores na busca do 
que realmente importa: RESULTADOS! Esse é a grande 
sacada.

A partir do entendimento dos desafios estratégicos. 
Cada um compreende sua contribuição no processo e 
é estimulado a gerar resultados diretos na 
performance da empresa.
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Sobre a empresa

Empresa de treinamento e consultoria com foco em educação e estratégias empresariais, podendo 
atuar no planejamento e na implementação de treinamentos corporativos ou soluções de negócios.

Especialização nas áreas de supply chain, análise de projetos e desenvolvimento de fontes de 
financiamento, análise setorial, operações logísticas, gestão de fornecedores, plano de negócios e 
compras.

Contatos:

Site oficial
Tel: (21) 98847-7114
Email: contato@wmtc.com.br

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/
http://wmtc.com.br/
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Sócio

Passar por crises sempre é difícil para qualquer empresa e sair delas mais ainda, 
mas não é impossível; aproveite a diminuição das suas atividades de produção e 
procure pensar sobre fatos acontecidos em sua empresa e como você pode se 
preparar para estar mais forte quando da retomada do crescimento econômico 
(esperemos que seja em breve!). Dentre centenas de temas ligados à administração 
econômico-financeira, procure entender e estudar sobre cinco temas:

O fluxo de caixa de sua empresa é dela e não seu! No longo prazo, de nada adianta 
ter uma empresa pobre com proprietários ricos – a qualquer hora a conta chega; o 
Caixa é o Rei! (Cash is King!) Sua empresa pode até sobreviver algum tempo sem 
gerar lucro, mas dificilmente você conseguirá administrá-la sem ter caixa disponível; 
as Demonstrações de Resultados do Exercício (DRE) não são um mero cumprimento 
formal para pagamento de impostos - aprenda a entendê-las e a utilizá-las na 
administração de sua empresa; aprenda a lidar com os diferentes valores do 
dinheiro no tempo, tanto na gestão de suas compras como no estabelecimento dos 
preços de venda dos seus produtos ou serviços; pense friamente (sei que é muito 
difícil nesta hora) e tente entender suas decisões de aportar mais recursos próprios 
ou tomar empréstimos no mercado financeiro – tenha cuidado e não tome decisões 
súbitas que afetarão a vida futura de sua empresa no longo prazo. Na dúvida, não se 
acanhe em procurar aconselhamento profissionalizado.

WMTC

“



97 O guia para sua indústria superar a crise

Sócio

As organizações devem melhorar o seu desempenho constantemente, promovendo 
melhorias mensuráveis e sustentáveis. Áreas como produção, logística e compras 
possuem um alto potencial de ganho de eficiência.

Como exemplo de ações que podem ser implementadas podemos citar: a 
implantação de conceito de produção enxuta (lean manufacturing), o 
estabelecimento de um programa de gestão de fornecedores, através de um 
conjunto de indicadores, a análise do processo operacional (produção, estoques 
etc.), quanto a custos, impostos e riscos, o desenvolvimento de uma estratégia de 
compras, que garanta benefícios sustentáveis no longo prazo, a utilização de 
recursos e capacidade produtiva (principalmente a ociosa), para gerar produtos ou 
serviços complementares ao principal, a criação de valor extra para o cliente, na 
relação com o produto principal (estratégia lateral).

WMTC
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Veja como funciona

http://nomus.com.br/erpindustrial
http://nomus.com.br/erpindustrial
http://nomus.com.br/erpindustrial


A Nomus desenvolve softwares completos para indústrias e possui um 
método de implantação, idealizado e aplicado por engenheiros, que irá 

ajudar sua indústria alcançar o sucesso de gestão, superando seus 
desafios e utilizando todo o potencial que a sua fábrica tem a oferecer.

Veja como extrair toda a capacidade da sua indústria, acesse:

nomus.com.br

nomus.com.br/blog-industrial

Encontre a Nomus também na sua rede social favoria:

http://www.nomus.com.br/
http://www.nomus.com.br/blog-industrial
https://twitter.com/nomusindustrial
https://twitter.com/nomusindustrial
https://www.facebook.com/nomussoftwares?fref=ts
https://www.facebook.com/nomussoftwares?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/nomus
https://www.linkedin.com/company/nomus

