Uma ponte Europa-Brasil para o
desenvolvimento de novos negócios

S OLUÇÕE S TECNOLÓGICAS INOVADORAS EM:
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Indústrias químicas e petroquímicas |
Agroindústria | Naval
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Ponte Europa-Brasil
CRIADA POR TRÊS SÓCIOS BRASILEIROS, TKPS - TURN KEY DE
PROCESSOS E SISTEMAS É UMA EMPRESA APTA A OFERECER
GLOBALMENTE SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS NAS ÁREAS DE
ELETRICIDADE, INSTRUMENTAÇÃO, AUTOMAÇÃO, INTEGRAÇÃO
DE SISTEMAS E OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA.
REPORTAGEM: PAULO MARTINS
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KPS - Turn Key de Processos e Sistemas Lda. é uma empresa jovem, fundada em Portugal por três
profissionais seniores, brasileiros e residentes na Europa, que, com base em suas experiências internacionais e uma longa trajetória no mercado de engenharia industrial, são capazes de oferecer
um serviço diferenciado de qualidade, a um custo viável, principalmente devido ao alto grau de
automação das tarefas de produção de documentos e implementação de Sistemas de Monitoramento e
Controle que desenvolveram e utilizam.
A TKPS está fortemente relacionada com o Brasil, seja pela origem brasileira de todos os seus sócios,
seja pelo profundo conhecimento desse ambiente de trabalho através dos muitos projetos que já executaram no País, disponibilizando a mais avançada tecnologia às empresas brasileiras.
A TKPS se constitui, assim, numa ‘ponte’ Europa-Brasil para o desenvolvimento de novos negócios nas
áreas de óleo e gás, saneamento, indústrias químicas e petroquímicas, agroindústria e naval.
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Comandada pelos sócios Acacio Augusto da Costa Almeida, Paulo Roberto Bueno Machado e Roberto
Menna Barreto, a TKPS é, especificamente, uma empresa para fornecimento ‘turn key de processos e
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Indagado sobre os diferenciais que a companhia procura agregar em seus
projetos e serviços e no atendimento prestado aos clientes, Menna Barreto
escolhe a palavra ‘dedicação’. “Talvez seja esta a melhor expressão da razão
de ser da TKPS, que surge de forma natural para a consolidação de uma ampla
experiência profissional. Dedicação à excelência na engenharia, dedicação à
ética profissional e aos valores humanos no tratamento com empresas e com os
demais colegas. Dedicação, agora, ao compromisso de disponibilizar o aprendizado de uma vida a um mundo em profunda transformação”, explica.
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sistemas’, e neste sentido está apta a fornecer sistemas de produção para o transporte, manipulação e transformação física ou de processos químicos ou petroquímicos e sistemas de controle e supervisão, totalmente integrados e prontos para
operar, incluindo, além dos sistemas elétricos e de automação/instrumentação, todos os serviços e materiais relacionados com as especialidades complementares necessárias, tais como construção civil, tubulação, instalação,
partida, treinamento e pré-operação.

ACACIO AUGUSTO DA
COSTA ALMEIDA
| SÓCIO FUNDADOR

A TKPS apresenta uma grande flexibilidade de adaptação para participação viável em pequenos projetos ou em implementações de projetos que apresentem alta complexidade, logística, tecnologia e execução, atuando em cooperação com empresas internacionais de engenharia e montagem.
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A companhia está apta a oferecer globalmente soluções customizadas nas áreas de eletricidade, instrumentação, automação, integração de sistemas, otimização energética, bem como o desenvolvimento
de protótipos para as indústrias química e petroquímica, óleo e gás, alimentícia, saneamento, automobilística e naval.
Com localização estratégica e organização altamente experiente e especializada, apoiada por
uma rede de subcontratantes e fornecedores credíveis, a TKPS - Turn Keys de Processos e Sistemas
Lda. garante que está preparada para oferecer um
elevado padrão de excelência em qualquer projeto em todo o mundo, como atestam os vários

ATUAÇÃO
A TKPS está apta a oferecer soluções customizadas
nas áreas de eletricidade, instrumentação,
automação, otimização energética etc.
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As perspectivas que a companhia
mantém para o futuro são positivas. “Entendemos que as qualificações e valores da TKPS respondem coerentemente às demandas que se apresentam no momento, seja no Brasil ou em qualquer
local do mundo. E é justamente a consolidação desta longa experiência inserida nesta nova empresa
que traduz o objetivo da TKPS: uma extensão plenamente confiável de seus clientes, sempre acessível quando se apresentar o projeto, coordenação e implementação de sistema elétrico, de instrumentação e automação, soluções de monitoramento, comando e controle, dando atenção especial
à funcionalidade e integração dos componentes e aos métodos de apresentação das informações,
criando sistemas otimizados com interfaces homem-máquina simplificadas (SCADAS, DCS, realidade
aumentada) para os usuários ou operadores especializados”, diz Acacio Costa.

IoT e Indústria 4.0
Segurança cibernética em plantas industriais é uma das principais áreas de atuação que se inicia na
TKPS, fruto da consolidação de uma parceria estratégica com empresa líder neste domínio.
Vale ressaltar que a atuação da TKPS está voltada para a implementação de processos inteligentes
estruturados modularmente envolvendo sistemas de processamento, armazenamento e transmissão de
dados (ciber-físicos) que permitem monitorar os processos físicos, basicamente criando cópias virtuais
do mundo físico, e a partir destes a empresa pode
implementar o nível de inteligência e segurança
requerido em cada caso.
Foto: Divulgação
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projetos executados no
Brasil, Estados Unidos,
Canadá, Espanha, Portugal, França, Alemanha,
Rússia, Argélia, Marrocos,
Síria, Finlândia, Noruega e
Suécia.

“Com a Internet das Coisas, os sistemas ciber-
físicos se comunicam e cooperam entre si e com
os usuários em tempo real, a integração dos recursos disponíveis traz inúmeras oportunidades para
a agregação de valor aos clientes e aumento de
produtividade de processos”, comenta Paulo Roberto Bueno Machado.

DESTAQUE
Segurança cibernética em plantas industriais
é uma das principais áreas de atuação que se
inicia na TKPS.
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E, como todo conceito novo, a Indústria 4.0 parte da unificação de
várias tecnologias que necessitam de um entendimento, compreensão e experiência profissional para a sua correta implantação. A TKPS
oferece uma vasta experiência adquirida por seus integrantes em projetos envolvendo desde residências automatizadas a pipelines, refinarias, plataformas off-shore, plantas químicas e petroquímicas, desenvolvimento de protótipos mecatrônicos, etc, o que garante a implantação
de soluções com altos níveis de integração de forma segura e confiável. “A
implantação de soluções sem o enfoque adequado pode trazer granPAULO ROBERTO BUENO
des prejuízos para o cliente”, alerta Menna Barreto.
MACHADO | SÓCIO FUNDADOR

Serviços prestados pela TKPS
DENTRE OS PRINCIPAIS SERVIÇOS QUE COMPÕEM O PORTFÓLIO DA TKPS É POSSÍVEL
CITAR ESTUDOS DE VIABILIDADE, PLANEJAMENTO, CONCEPÇÃO, PROJETO BÁSICO, PROJETO
EXECUTIVO, DESENVOLVIMENTO E FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE E
INSTRUMENTAÇÃO PARA PROCESSOS DE MANUFATURA E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS EM GERAL:

✘ Coordenação técnica de transferência e absorção de tecnologia licenciada;
✘ Avaliação técnica, otimização de processos industriais com soluções para gargalos de produção
(Debottlenecking), engenharia do proprietário (Owner’s Engineering), coordenação de FAT (Factory
Acceptance Tests) e SAT (Site Acceptance Tests);
✘ Preparação de propostas técnicas e coordenação para projetos chave na mão (turn keys);
✘ Integração de sistemas, desenvolvimento de programas PLC, SCADA, LAN/WAN, protocolos proprietários, instrumentação para unidades do tipo pacote (turn key), implementação de DCS, desenvolvimento de drivers de comunicação, programas auxiliares e treinamentos;
✘ Coordenação e fiscalização de montagem, comissionamento de unidades de produção, comissionamento de sistemas de controle e construção industrial;
✘ Inspeção de sistemas de controle, instrumentação, projetos elétricos e de telecomunicações (engenharia proprietária), projetos, pré-operação e comissionamento de sistemas integrados (DCS, PLC,
TMR, PAC), fornecimento de equipamentos de telecomunicações, elétricos e de instrumentação;
✘ Avaliação técnica de propostas;
✘Projeto, integração e fornecimento de equipamentos de telecomunicações e comunicação via rádio
para equipamentos fixos e portáteis para aplicações industriais, navais e aeronáuticas, incluindo
sistemas turn key;
✘ Operação comercial e representação de fabricantes de telecomunicações, radiocomunicações e
sistemas de controle;
✘ Pesquisa e desenvolvimento de estratégias e equipamentos para sistemas de controle, telecomunicações e equipamentos de radiocomunicação;
✘ Soluções para desequilíbrio de fases, ruído eletromagnético e aterramento de sistemas de controle
e monitoramento.
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