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A inovação é crucial não só para o crescimento, mas A hazards assessora empresas, universidades e 

também para a própria sobrevivência das organizações, instituições em processos inovativos diversos no Brasil e no 

especialmente nos dias de hoje, quando muitas empresas exterior, partindo da definição de inovação como motor de 

têm boas idéias a serem implementadas em seus desenvolvimento, para acelerar o processo criativo,  criar 

processos produtivos ou serviços, mas estas acabam sendo valor e guiar o desenvolvimento de idéias, passando pela 

aproveitadas e desenvolvidas antes pela concorrência.  experimentação piloto até o scale-up produtivo final. Seu 

Muitas organizações ainda têm sua memória  tecnológica corpo técnico tem realizado estudos de desenvolvimento e 

“adormecida” ou não descoberta, ou vão perdendo sua melhoria de processos e de produtos em diversos centros 

memória tecnológica por falta de uma prescrição do de pesquisas, assessorando projetos de desenvolvimento e 

conhecimento, tornando-a fraca e pulverizada, e  inovação e estudos de scale-up de processos, tendo 

desconectada dos seus processos, não facilitando o patentes e publicações diversas, acadêmicas e  industriais, 

gerenciamento da inovação e da melhoria  contínua. nestes assuntos. 

Planejamento Experimental - DOE

Estudos de Scale-up de Processos

Ciclo PDCA no Gerenciamento Inovativo

Gerenciamento de Projetos de P&D

Método TRIZ

Análise da Qualidade de Processos e Seis Sigma

Mapeamento de Processos 

Análise de Operabilidade de Processos - HazOp 

Implementação de CEP 

Boas Práticas e HACCP

Treinamento  
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EXPERTISE

Inovação e Desenvolvimento

• Elaboração de dossiê operacional de P&D

• Análise de consistência de patentes

• Método TRIZ - desenvolvimento de idéias

• Ciclo PDCA no gerenciamento inovativo

• Gerenciamento de projetos na escala piloto

• Gerenciamento do conhecimento

• Planejamento de experimentos: bancada e piloto

• Scale-up de processos e ajuste de parâmetros

Operabilidade de Processos

• HazOp de sistemas de transporte

• HazOp de plantas industriais

• HazOp de sistemas de comunicação

• Implementação de CEP e Seis Sigma

• Boas Práticas e HACCP

APRESENTAÇÃO
Desde 1990, a hazards  vem atuando como con-

sultora líder no desenvolvimento de soluções
gerenciais voltadas para a melhoria dos processos
industriais e de serviços dos seus clientes. Sua atua-
ção na área de processos levou-a a ser considerada
referência nesta área de atuação e a parcerias com
universidades nacionais e estrangeiras em áreas como
operabilidade e P&D, projetos inovativos e experimen-
tação em escala piloto, validando sua expertise, o que
torna a hazards  a opção ideal de parceria para seus
clientes e referência para novas parcerias.

SERVIÇOS
Processo inovativo

A expertise da hazards  no gerenciamento do ciclo
inovativo desde a etapa de laboratório, passando pe-
las plantas piloto até o scale-up de processos, junta-
mente com o uso de ferramentas como o método Triz
(patentes e invenção), o planejamento experimental
(Design of Experiments – DOE) e o ciclo PDCA, per-
mite estabelecer bases sólidas para a aprendizagem
piloto, minimizando os custos de desenvolvimento de
processos e produtos.

Gerenciamento de P&D e transferência de tecnologia
A hazards  tem acumulado conhecimento acadê-

mico e industrial de processos e produtos para de-
senvolvimento em escala piloto a industrial na área
de substâncias ativas naturais, e disponibiliza a as-
sessoria para o gerenciamento de todo o processo de
P&D para clientes desta área. Atualmente, desenvol-
ve em parceria com uma universidade estrangeira um
processo de produção de Vitamina E e Esteróis a par-

tir de resíduos da indústria oleaginosa, e outros pro-
cessos de extração de substâncias ativas naturais
(odorantes, corantes e flavorizantes).

Mapeamento e Melhoria de Processos
A grande maioria das empresas que lidam com pro-

cessos industriais e de serviços gera centenas de ins-
truções e procedimentos para suas diversas atividades.
Esse conjunto de documentos, entretanto, pode não
estar efetivamente relacionado aos processos da em-
presa, resultando numa memória tecnológica pulveri-
zada, desvinculada dos resultados finais do processo
e, como tal, não facilitando o gerenciamento, apenas a
execução de tarefas. A abordagem por mapeamento
de processos permite conectar essas atividades a seus
respectivos procedimentos, concebendo um sistema de
gestão que agrega e reorganiza os processos internos,
registra a memória tecnológica da empresa e desen-
volve a aprendizagem organizacional.

Em relação a processos já mapeados, pode-se
aplicar ferramentas voltadas para a melhoria da efici-
ência e produtividade dos mesmos, sejam estes in-
dustriais ou de serviços, tais como HazOp (Hazard
and Operability Study), HACCP e boas práticas, to-
das voltadas para a melhoria da operabilidade dos
processos.

A análise da qualidade de processos também faz uso
de metodologias estatísticas visando inicialmente de-
tectar a necessidade de melhorias para posteriormente
reduzir a variabilidade dos processos por meio da im-
plementação do CEP – Controle Estatístico de Proces-
sos. O planejamento de experimentos é utilizado com
objetivos similares para ajuste da qualidade de produ-
tos e processos aos requisitos do mercado.

Mapeamento de Processos

• Planejamento e Controle da Produção

• Fluxogramas dos Processos

• Balanços de massa e energia

• Análise de não conformidades

• Análise logística e de contingência

• Análise de diagramas de interrupção

• Análise de valor baseada em fluxogramas

Treinamento In Company
• Ferramentas da Qualidade

• Controle estatístico de processos

• Implantação da metodologia Seis Sigma

• Pensamento estatístico

• Planejamento experimental

• Ciclo Inovativo e P&D Industrial
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