
ainda somos pequenos...

mas já ajudamos na 

formação de 

profissionais...



... de muitas corporações           

Grandinhas

http://www.votorantim.com.br/pt-br


... também já atuamos em 

projetos estratégicos e de 

relevância em diversos 

setores com diferentes níveis 

de complexidade.



O cliente Uma multinacional nipônica/francesa do setor de vidros

O problema A empresa não possuía uma visão clara dos níveis de atendimento de ordens de 

seus clientes, uma vez, que somente os pedidos entrados em seus sistemas eram 

utilizados para monitorar os níveis de satisfação do cliente e qualidade do processo 

de entrega. Os pedidos não entrados, devido a rupturas nos processos logísticos e 

de produção não eram medidos.

Métricas de desempenho

O cliente Uma das 10 maiores empresas farmacêuticas no Brasil

O problema A empresa utiliza o ERP/SAP em suas transações rotineiras, mas, não utilizava 

adequadamente o módulo de planejamento de materiais – MRP e 

consequentemente este planejamento era feito manualmente e de forma 

inadequada, levando a excesso de estoques em determinados produtos e rupturas 

em outros.

Uso do MRP no ERP/SAP

Os detalhes de como atuamos 

nestes e em outros projetos estão 

no tópico: 

Casos de sucesso



• Trans4mar

• APICS 

• Gerenciamento de Projetos

• Casos de sucesso 

• Mini CV dos Consultores



temos como Visão ser a 

parceira para a Trans4mação 

dos resultados de nossos 

clientes



O Supply Chain Council foi organizado em 1996 e tem cerca de 1.000

membros corporativos no mundo. O seu modelo SCOR, permite que

empresas possam comparar o desempenho do seu Supply Chain com

o de outras empresas. Em 2014 o SCC e a APICS se uniram formando

a APICS Supply Chain Council.

http://www.apics.org/sites/apics-supply-chain-council

Fundada em 1957, a Associação para Gestão de Operações, APICS, é

uma organização internacional com mais de 45.000 membros em

20.000 empresas. APICS é líder global e principal fornecedora de

informações e serviços na gestão da produção e áreas relacionadas.

www.apics.org

PMI é uma associação sem fins lucrativos que se tornou referência

mundial para os profissionais de gestão de projetos, com mais de meio

milhão de membros e profissionais credenciados em 185 países.

www.pmi.org

Aliado com uma base teórica 

desenvolvida por organizações 

mundialmente reconhecidas

Fonte: Desenvolvimento e Análise Trans4mar
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APICS liderando a Indústria

 APICS é a maior associação de profissionais de Supply Chain no mundo.  

 Desde 1957, a APICS tem ajudado tanto indivíduos como organizações a 

redefinir o que é Sucesso no gerenciamento do Supply Chain. 

 Os programas de pesquisa, educação e certificação elevam a performance, 

inovação e resiliência das cadeias de abastecimento.

Produtos e Serviços APICS

– Associação Profissional

– Pesquisa e Publicações

– Educação

– Certificação

– Seminários e Conferencias

Fonte: APICS



Supply Chain Management 2.0

Os Supply Chains competirão cada vez mais em diversas dimensões, 

não somente em custo, mas também em outras dimensões incluindo:

• Capacidade de Resposta

• Resiliência

• Sustentabilidade

• Segurança

• Inovação

• Cultura

• Confiança

Fonte: APICS



4

Para ampliar a captura dos conhecimentos por parte dos participantes e assegurar 

o retorno do investimento para empresa, oferecemos  alguns serviços adicionais:  

1 2 3

Oferecemos serviços associados aos 

treinamentos APICS que vão muito além 

da sala de aula

Fonte: Desenvolvimento  e Análise Trans4mar

Levantamento das características da organização para utilizar em sala de 

aula durante o treinamento

Treinamento dos conceitos APICS

Dinâmica com os participantes do treinamento com o objetivo de 

identificar oportunidades de melhoria nos processos internos da empresa

Construção de uma academia na empresa para a disseminação e 

sustentação dos conceitos de SCM na organização

1

2

3

4
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Utilizamos as melhores práticas descritas no 

PMBOK no Gerenciamento de Projetos

Fonte: Desenvolvimento e Análise Trans4mar

Estabelecimento do Escritório de 

Projetos “PMO” aderente às 

características do cliente, gerenciando 

Projetos, Programas e Portfolio

Fonte: PMBOK 5th edition



A primeira atividade é a definição de uma 

Governança para o projeto

Modelo de Governança
Patrocinador

LogísticaProdução Vendas ....

Projeto / Frente 1

Projeto / Frente 2

Projeto / Frente 3

. . . 

Comitê 
Executivo

Líder

Líder

Líder

Líder

PMO

• Planejar em detalhes 
atividades de implantação

• Gerir a implantação de cada 
projeto / frente de trabalho

• Ser responsável pela execução 
dos trabalhos e seus 
resultados

• Acompanhar o progresso das 
atividades

• Elaborar reporte semanal para 
o PMO

• Identificar/desbloquear 
obstáculos e escalar se 
necessário

• Garantir o cumprimento dos objetivos do projeto
(escopo, tempo, orçamento e qualidade)

• Gerir a implantação dos projetos desde o seu planejamento até o 
encerramento

• Identificar/desbloquear obstáculos e escalar se necessário

• Garantir a articulação / sinergia em tempo útil das várias áreas

• Realizar e unificar reporte e realização de documentos de comunicação

• Fornecer input sobre iniciativas ou 
elementos dentro do seu escopo

• Fornecer dados e conhecimentos em 
temas específicos

• Orientar o seu pessoal nos projetos 
quanto aos objetivo e esforços de sinergia

• Participar em workshops e reuniões

• Realizar ações nos planos de implantação 
relacionadas com o seu escopo de 
atividade

• Liderar a implantação

• Ser o responsável máximo pela implantação do 
projeto

• Ser o elemento responsável pela comunicação dos 
resultados

• Reunir mensalmente para revisar status dos projetos

• Remover obstáculos e mitigar riscos 

• Estabelecer prioridades/redirecionar

• Garantir a qualidade global do projeto

Exemplo

Fonte: Desenvolvimento e Análise Trans4mar



Membros
• PMO
• Gerente de Projeto 
• Líderes das frentes
• Participantes das frentes de trabalho  

Reunião de acompanhamento 
por frente de trabalho

Reunião semanal de status 
com Comitê Executivo

Reunião mensal de status
com o Patrocinador do projeto

Modelo de Monitoramento e Controle 

Freqüência
• Semanal 
• Por exemplo, às quartas

• PMO
• Gerente de Projeto 
• Comitê Executivo
• Líderes (quando necessário)

• Semanal
• Por exemplo, sextas às 10h

• Patrocinador (Sponsor)
• PMO
• Gerente de Projeto 
• Comitê Executivo

• Mensal
• Primeira quinta-feira às 11h

Duração • 1 hora • 2 horas • 2 horas

Objetivo

• Monitorar performance e andamento das 
atividades e recursos

• Discutir pontos em aberto e mudanças no 
cronograma

• Garantir comunicação e entendimento da 
evolução do projeto

• Ressaltar e escalar riscos e pontos de 
conflito

• Promover troca de ideias entre grupos 
multifuncionais

• Dar visão e obter suporte para 
recomendações, garantindo o progresso das 
atividades alinhado aos objetivos

Agenda

• Progresso da semana versus plano e revisar 
próximos passos

• Plano de ação para curto prazo (alguns dias)
• Levantamento e resolução de pontos de 

conflito
• Levantamento dos principais riscos e ações 

necessárias
• Feedback sobre evolução e decisões do time 

de liderança

• Visão geral da evolução do projeto versus 
plano

• Atualização do budget e melhorias 
entregues

• Principais riscos e planos de contingência
• Principais questões necessitando 

direcionamento e decisão dos altos 
executivos

• Visão geral da evolução do projeto
• Apresentação dos principais pontos de 

atenção e evolução de pontos previamente 
identificados

• Principais riscos e planos de ação
• Principais pontos a serem escalados para o 

Steering Committee e outros senior 
stakeholders. Plano de ação para as 
próximas semanas

Fonte: Análise Trans4mar

Reuniões de acompanhamento ocorrem para 

monitorar e controlar 

todas as etapas do projeto 

Exemplo



Modelo de Gerenciamento de Riscos

Fonte: Desenvolvimento Trans4mar

O Gerenciamento de Riscos é fundamental 

para antecipar e eliminar possíveis desvios

Impacto

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d
e

Identificação e categorização dos riscos

• Sub Projeto

• Definição do Risco

• Atividade no cronograma

• Principal Impacto

Gestão de Risco

1 Avaliação e priorização

Análise 
quantitativa

Análise 
qualitativa

Monitoramento e revisão permanente Plano de mitigação

2

34

Identificador

Responsável

Quem Processo

Responsável

Responsável

PMO

Responsável

Risco 
mitigado?

Identificar e 
documentar o risco

Determinar as causas 
potenciais

Desenvolver Plano de 
Mitigação e  Controles

Documentar resolução

Implementar Plano de 
Mitigação

Níveis de Atividade CicloMacro fluxo do processo de Gestão de Risco

Consolidação e 
Gestão dos Riscos por 
Planta e Frente

Definição da 
Estratégia de Gestão 
de Riscos do 
Programa

Classificação e 
monitoramento 
dos riscos

Único(1)

Mensal(1)

Diário

Periódico(2)

Definição da 
Estratégia de 

Gestão de Riscos

Consolidação e 
Gestão dos 

Riscos

Monitoramento 
dos Riscos

Classificação 
dos Riscos

1

2

3

Exemplo



Fonte: Desenvolvimento Trans4mar

Um Plano de Comunicação adequado 

gerencia as expectativas de todos os 

interessados no projeto

Exemplo



O Project Model Canvas é 

uma metodologia robusta de 

gerenciamento de projetos, 

simples, permite fácil 

visualização e uma forma 

participativa com que os 

membros da equipe 

constroem juntos o resultado 

final. 

José Finocchio Junior, Elsevier

Editora,

1ª edição, 2013

www.pmcanvas.com.br

Project Model Canvas

http://www.pmcanvas.com.br/


• blablabla

O PM Canvas 
responde às questões básicas

www.pmcanvas.com.br

http://www.pmcanvas.com.br/


O PM Canvas 
um exemplo prático...
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Fonte: Desenvolvimento e Análise Trans4mar

O cliente Uma das 10 maiores empresas farmacêuticas no Brasil

O problema A empresa utiliza o ERP/SAP em suas transações rotineiras, mas, não utilizava adequadamente 
o módulo de planejamento de materiais – MRP e consequentemente este planejamento era 
feito manualmente e de forma inadequada, levando a excesso de estoques em determinados 
produtos e rupturas em outros.

Como atuamos A Trans4mar liderou o projeto de implementação efetiva do MRP no SAP. Este projeto teve o 
envolvimento de todo o time de Supply Chain do cliente que junto com os consultores 
Trans4mar revisaram os processos de Programação Mestre da Produção, do Planejamento de 
Materiais (MRP) e do Sequenciamento da Produção, além da revisão de todos os dados 
mestres e da definição de procedimentos de limpeza e manutenção da base de dados. A
Trans4mar também ministrou treinamentos para os colaboradores visando uma melhora na 
capacitação do pessoal. Estes treinamentos tiveram por base o material APICS do programa 
“Princípios de Gestão de Operações” disponível em português e material SAP customizado 
para atender as demandas deste cliente. 

Uso do MRP no ERP/SAP

Caso de sucesso
Eurofarma



Fonte: Desenvolvimento e Análise Trans4mar

O cliente Uma multinacional nipônica/francesa do setor de vidros

O problema A empresa não possuía uma visão clara dos níveis de atendimento de ordens de seus clientes, 
uma vez, que somente os pedidos entrados em seus sistemas eram utilizados para monitorar 
os níveis de satisfação do cliente e qualidade do processo de entrega. Os pedidos não 
entrados, devido a rupturas nos processos logísticos e de produção não eram medidos.

Como atuamos Ajudamos nosso cliente no mapeamento dos processos de entrega de modo a permitir a 
correta utilização de métricas relacionadas a satisfação do cliente, isto é, entregas nas datas
corretas (On Time) e completas (In Full). Este projeto foi 100% baseado nos conceitos do 
framework SCOR - Supply Chain Operations Reference, da APICS Supply Chain Council.

Métricas de desempenho

Caso de sucesso
Cebrace



Fonte: Desenvolvimento e Análise Trans4mar

O cliente Uma multinacional americana do setor farmacêutico

O problema A empresa vivia uma fase de mudança estratégica com o fechamento da fábrica aqui no Brasil, 
novo portfólio de produtos e estava mudando seus escritórios para um novo site adequado as 
novas necessidades da empresa. O processo logístico seria terceirizado e um novo laboratório 
de controle de qualidade seria construído. Naquele instante a empresa precisava de um 
Escritório de Projetos - PMO para gerenciar de forma coordenada todas as iniciativas 
pertinentes a estas mudanças

Como atuamos Estabelecemos o PMO na empresa, criando um comitê de governança para o programa que se 
reunia semanalmente para monitorar a evolução do projeto.
Os times de projeto foram readequados, rotinas de reuniões definidas, cronogramas 
elaborados, mapeamento de riscos, tudo seguindo as melhores práticas recomendadas pelo 
PMBOK.
Ao final deste projeto todas as metas foram alcançadas de acordo com o baseline, garantindo 
as mudanças dentro do prazo e dos custos sem prejudicar a operação ou causar perda de 
faturamento (gerenciamento de riscos).

Mudança de fábrica

Caso de sucesso
Bristol_Myers Squibb



Fonte: Desenvolvimento e Análise Trans4mar

O cliente Uma multinacional italiana do setor farmacêutico

O problema A empresa em busca de seus objetivos estratégicos decidiu pela troca de seu operador 
logístico, que prestava serviços a mais de 18 anos para ela, e se deparou com uma situação de 
caos após esta mudança, pois, se deparou com novos processos, pessoas e sistemas em seu 
novo operador logístico, sem que a empresa estivesse devidamente preparada para estas 
mudanças.

Como atuamos Atuamos como consultores na estabilização da operação logística durante momento de crise 
vivido por nosso cliente, após a troca de seu operador logístico. Algumas das atividades 
realizadas pela Trans4mar foram: 
• Mapeamento de processos
• Elaboração/revisão dos POP – Procedimento Operacional Padrão escritos
• Implementação de melhorias nos processos logísticos
• Revisão nos processos de troca de dados e informações 

Terceirização logística

Caso de sucesso
Laboratórios Baldacci



Fonte: Desenvolvimento e Análise Trans4mar

O cliente Uma multinacional italiana do setor farmacêutico 

O problema A área onde a empresa possuía sua linha de fabricação e de controle de qualidade era alugada 
e o proprietário pediu a devolução da mesma, fazendo com que a empresa buscasse opções de 
local para instalação de sua nova fábrica.

Como atuamos A Trans4mar Consultoria elaborou o estudo de caso para a mudança da fábrica para um novo 
local, definindo o cronograma, estimando custos e avaliando os riscos envolvidos.

Estudo de caso

Caso de sucesso
Laboratórios Zambom
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Sérgio P. Valle, PMP, CPIM, CSCP, SCOR-P                                  sergio.valle@trans4mar.com.br – (11) 97174 7158

Experiência Profissional

 Consultor empresarial desde 2009 – Sócio diretor na Trans4mar Consultoria

 Diretor de Operações da Cadeia de Suprimentos na Johnson & Johnson Medical Brasil S.A. – 10 anos

Experiência em  Projetos Selecionados

 Definição da estratégia de Supply Chain, objetivos e metas (dias da abastecimento; taxa de ordem perfeita, 

despesas, etc) que apoiaram os pilares estratégicos, assegurando o cumprimento das metas financeiras e  

dos níveis de serviços ao mesmo tempo em que os riscos no canal foram gerenciados e mitigados.

 Redesenhou os processos de Supply Chain para implementação do ERP e implementou o CMS (Sistema de 

Gestão de Conformidade) em parceria com o Diretor de Qualidade na América Latina.

 Gerenciou o projeto no start up de uma empresa farmacêutica no Brasil; desenhando processos, 

selecionando fornecedores; definindo papéis e responsabilidades; criando pontos de controle no processo 

para garantir o correto funcionamento da operação toda executada por fornecedores externos. 

 Mapeou e implementou melhorias em todos os processos logísticos e de fabricação de uma fabricante 

dinamarquesa de aparelhos auditivos, conseguindo uma economia de  USD  400.000 nos processos de 

importação e na redução dos níveis de estoque de 10 para 4 meses

 Gerenciou para um multinacional farmacêutica o projeto de mudança da sede administrativa para um novo 

site e da terceirização da operação logística para um operador logístico.

 Gerenciou o projeto de implementação de uma nova metodologia para introdução de novos produtos 

(lançamento) em uma multinacional farmacêutica, reduzindo de 24 para 10 meses o tempo decorrido entre a 

data de lançamento do produto no mundo e do lançamento no Brasil.

Educação

 MBA Executivo Internacional – Universidade de São Paulo

 Engenharia Mecânica e Licenciatura em Matemática - Universidade de Taubaté

De relance

 Sólida experiência em 

todos os processos da 

Cadeia de Suprimentos

 Forte orientação aos 

processos e 

experiência em lidar 

com negociações e 

problemas complexos. 

 Exposição aos 

processos das áreas 

comerciais e do chão 

de fábrica

 APICS CPIM –

Certified in Production 

and Inventory 

Management

 APICS CSCP –

Certified Supply Chain 

Professional 

 SCOR Professional

 PMP  - Project 

Management 

Professional

Consultor Empresarial e Instrutor Master APICS

Gestão da Cadeia de Suprimentos e de Operações



Marcos Augusto Vassoler marcos.vassoler@trans4mar.com.br – (11) 98353 2597

Experiência Profissional

 Consultor empresarial  e gestor interino  em Supply Chain e Operações desde 2012

 Gerente de Operações e Planejamento Estratégico na Zetrasoft. – 3 anos

 Gerente de Qualidade Assegurada da fábrica de rótulos da Ambev – 6 anos

Experiência em  Projetos Selecionados

 Identificação das ineficiências de manufatura e implantação de ações de treinamento, execução e 
controle das operações, melhorando a qualidade dos produtos e atendimento dos pedidos em um 
ambiente mais seguro e ético;

 Aplicação dos conceitos e práticas de compras estratégicas e táticas, além de outras atividades de 
suprimentos e logística, com redução direta no CMV de 3 % e no custo de overhead ;

 Definição dos critérios e objetivos para gestão e reposição dos estoques nos níveis agregado e de 
componentes, de acordo com a estratégia de desacoplamento da demanda e produção, conforme 
diretrizes e metas;

 Integração de todas as partes envolvidas no complexo  processo de gestão do PDV, incluindo 4 
fabricantes, 2 operadores logísticos de abrangência nacional, 2.300 PDV e um cliente;

 Implantação dos conceitos e práticas de Qualidade Assegurada, Produtividade, Manutenção e 
diretrizes ambientais. Resultando em diminuição de estoque de peças, matéria-prima, insumos e 
aumentando a produtividade fabril. 

Educação

 CBA – Certified in Business Administration - Insper (Antes Ibmec)

 MBA Administração Global – Universidade Estadual de Santa Catarina e Universidade Independente 
de Lisboa

 Engenharia Elétrica - Universidade Estadual Paulista  (UNESP)

Num piscar de olhos

 Consultor  e Gestor 
com sólida experiência 
em todos os processos 
(Inbound e Outbound) 
da Cadeia de 
Suprimentos e 
Operações

 Profissional com forte 
orientação aos 
processos e 
experiência em lidar 
com negociações e 
problemas complexos

 Exposição a processos 
das áreas  comercial, 
finanças e marketing

 APICS CPIM – Certified 
in Production and 
Inventory 
Management

Consultor Empresarial e Instrutor APICS

Gestão da Cadeia de Suprimentos e de Operações

mailto:sergio.valle@trans4mar.com.br


Eduardo Rocha │ Green Belt - Six Sigma │ MBA eduardo.rocha@trans4mar.com.br - (11) 98668-0700

Experiência Profissional

 Consultor empresarial de Suprimentos e Supply Chain

 Executivo de Suprimentos, Supply Chain e Comércio Exterior com 20 anos de experiência em multinacionais

de diversos segmentos, tais como AT&T, DHL, NEXTEL, SHARP, FLEXTRONICS, SCANIA e outras. 

Experiência em  Projetos Selecionados

 Consultoria de Compras e Supply Chain para grandes empresas, a citar; GM, Samarco, Unilever, 

Embraer, WPP, Mondelez e outras.

 Promoveu o Start-up e o Gerenciamento do Depapartamento de Compras e Supply Chain para 3 divisões da 

AT&T no Brasil e para divisões no Canadá, Caribe e LATAM reportando-se diretamente a matriz nos USA.

 Unificou e reestruturou os Departamentos de Planejamento, Suprimentos e Comércio Exterior da multinacio-

nal Sueca Höganas no Brasil e suportou a compra de uma Subestação de Energia Elétrica.

 Negociador Estratégicos para grandes multinacionais, negociando grandes compras de Espaço em Satélite 

(Nahuel), Infra-Estrutura para equipe AT&T /WILLIAMS, Subestação de Energia Elétrica e outras.

 Coautor de livro lançado pela editora FGV, sobre o tema “Supply Chain Management Voltado a uma    

Instituição de Ensino”, onde estudei a Cadeia de Suprimentos da Universidade da Califórnia nos USA.

 Single Point of contact para assuntos de Comércio Exterior no Brasil para AT&T para grandes entidades tais 

como ABINE, AMCHAM, CECEX, DECEX, ANVISA e outros.

 Treinamento para vendedores de Soluções de Logística para mais de 500 vendedores no Brasil, America     

Latina, Europa e USA.

Educação

 MBA Logística Empresarial – Fundação Getulio Vargas - FGV

 Bacharel em Comércio Exterior - Universidade de São Caetano do Sul – USCS 

 Especialização em Supply Chain Management e Business pela Universidade da Califórnia nos USA

 Especialização em Compras Estratégicas pela Universidade de Michigan nos USA 

De relance

 Sólida experiência em 

todos os processos da 

Cadeia de Suprimentos

 Forte orientação            

(pessoas,  processos e 

tecnologia) lidando 

com problemas 

complexos e voltado a 

resultados. 

 Desenhista Projetista e 

Mecânico com sólidos 

conhecimentos da 

Indústria.

 Certificado em Green 

Belt de Six Sigma pelo 

Instituto Methalatin

 Palestras em  

Universidades e 

Entidades de Supply

Chain

 Responsável por 

visitas e benchmarking 

em grandes 

corporações nos USA

Consultor Empresarial
Gestão da Cadeia de Suprimentos e de Operações



www.trans4mar.com.br - (12) 3413 8412

Praça Geraldo Costa, 10 – Sala 08  - CEP 12120-000  – Tremembé, SP

http://www.trans4mar.com.br/

