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Abstract 

The process of producing and refurbishing LPG tanks and equipment is 

complex. There are several national and international standards considered in 

the design, construction and renovation of these equipment. Production quality 

assurance shall guarantee that all required steps and tests are performed and 

that all evidence is recorded. To provide full control over the execution of the 

refurbishment, Millenium has developed a virtual platform where information is 

stored indelibly and accessible in real time by both the production and the 

customer. The activity log is performed by the employees themselves through a 

mobile application. With the use of the platform it was possible to streamline the 

production process, reduce non-conformities and waste and increase process 

transparency and quality tests with the Customer. 

Resumo  

O processo de produção, reforma e modernização de vasos e 

equipamentos para GLP é complexo. São várias normas nacionais e 

internacionais consideradas no projeto, construção, reforma e modernização 

desses equipamentos. O controle de qualidade na produção deve garantir que 

todas as etapas e testes exigidos sejam obrigatoriamente executados e que 

todas as evidências estejam registradas. Para prover a gestão total da execução 

das reformas e modernizações a Millenium desenvolveu uma plataforma online 

onde as informações são registradas e armazenadas de forma indelével e 

acessáveis em tempo real tanto pela produção quando pelo cliente. O registro 

das atividades é realizado pelos próprios colaboradores através de um aplicativo 

móvel. Com o uso da plataforma foi possível agilizar o processo de produção, 



reduzir não conformidades, desperdício e aumentar a transparência do processo 

e dos testes de qualidade com o cliente.  

   



HISTÓRICO DAS EMPRESAS 

 

Millenium 

A Millenium, é uma empresa familiar fundada no ano 2000 e atua nos 

ramos de prestação de serviço em assistência técnica, manutenção e reformas. 

Nossos principais clientes são as empresas distribuidoras de Gás LP, 

transportadoras, distribuidoras de gases do ar e de óleo lubrificante.   

Líder nacional em manutenção em veículos de distribuição a granel de 

GLP, com mais de 2400 atendimentos por ano, em 65 cidades, em todas as 

regiões brasileiras. Em Paulínia, estamos instalados em uma área de 8.000 m² 

com completa estrutura para montagem e reforma de implementos rodoviários.  

A empresa foi idealizada por dois engenheiros, com conceitos diferentes 

das empresas existentes na época em seu segmento de atuação. Confiança, 

Qualidade, Segurança e Meio ambiente norteou a elaboração do projeto, fruto 

da experiência de 25 anos de trabalho na área industrial e administrativa da sua 

Gerencia.  

A Millenium tem como missão proporcionar tranquilidade aos 

distribuidores de GLP, gases do ar e óleo lubrificante, ao garantir uma prestação 

de serviços de assistência técnica, reformas e comércio de peças em todo o 

território nacional, com agilidade, qualidade e custo-benefício compatível, 

usando tecnologias de classe mundial. Nossa visão é adquirir reputação de 

melhor empresa nos segmentos em que atuamos, entre os atuais e potenciais 

clientes, de modo que a Millenium se torne referência nacional. 



 

Companhia Ultragaz S/A. 

A Ultragaz é pioneira na distribuição de gás liquefeito de petróleo (Gás 

LP, também conhecido como gás de cozinha) no Brasil. Operando nas regiões 

Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Na Bahia, utiliza-se a marca 

Brasilgás, que se tornou uma das mais importantes da região.  

Fundada em 1937 pelo imigrante austríaco Ernesto Igel, a Companhia 

Ultragaz é pioneira na introdução do Gás LP como gás de cozinha no Brasil. 

Mais de 70 anos depois, os fogões à lenha deixaram de fazer parte da vida das 

donas de casa e o mercado nacional passou a consumir, anualmente, mais de 6 

milhões de toneladas do gás que é usado como combustível doméstico por cerca 

de 90% da população brasileira.  

Foram muitas as mudanças nas últimas décadas, mas o pioneirismo 

continua a ser a marca da Ultragaz, empresa que deu início ao Grupo Ultra 

(Ultrapar Participações S/A), um dos mais sólidos conglomerados econômicos 

do País, cujas ações são negociadas, desde 1999, nas bolsas de valores de São 

Paulo e de Nova York. O Grupo Ultra reúne quatro negócios com posição de 

destaque em seus segmentos de atuação.  

Além da Ultragaz, fazem parte do conglomerado: a Oxiteno, única 

fabricante de óxido de eteno e seus principais derivados no Mercosul; a 

Ultracargo, uma das líderes em oferecer soluções logísticas integradas para 

granéis especiais; distribuição de combustíveis com a Ipiranga, a Texaco do 

Brasil e recentemente a Extrafarma rede de drogarias adquiridas em 2013. Com 



a aquisição dessas duas últimas empresas, em 2007 e 2008, respectivamente, 

o Grupo Ultra passou a operar a maior rede de distribuição privada de 

combustíveis do País, e passa a ser uma das 5 maiores empresas nacionais 

privadas em faturamento. 

  



PROBLEMAS E OPORTUNIDADES 

  

O implemento para distribuição a granel de GLP tem durabilidade de 

décadas, entretanto devido ao uso severo do caminhão, é comum, trocar o 

chassi por um novo entre 5 e 8 anos de uso. Geralmente o implemento é 

reutilizado em partes ou em sua totalidade. Esse processo é comumente 

chamado de transplante. No transplante do implemento de GLP, a reforma e a 

revitalização do tanque e acessórios, possui uma série de regras, vistorias e 

testes de forma a garantir que o veículo esteja em perfeitas condições de 

funcionalidade e segurança para a operação.  

Os equipamentos para GLP, por serem complexos e que devam garantir 

a segurança dos operadores e sociedade, precisam atender a uma série de 

normas, legislações e exigências técnicas. Estão entre elas o Regulamento 

Técnico da Qualidade 5, 6, 32 (RTQ-5, 6, 32) INMETRO, American Society of 

Mechanical Engineers (ASME) seção VII e VIII, NBR 14.024 entre outros.  A 

gestão do processo de transplante é complexa, mas vital para garantir que todas 

as exigências técnicas sejam atendidas. Pensando nisso a Millenium criou uma 

plataforma na nuvem para gestão deste processo produtivo. Todas as etapas e 

informações são coletadas por um aplicativo próprio na produção e enviadas 

para a plataforma na nuvem. É possível acompanhar o processo em tempo real 

e todas as informações registradas são indeléveis garantindo a transparência 

com o cliente. 

 

 



PLATARFORMA DE GESTÃO  

 A plataforma consiste em uma base de dados, armazenada na nuvem, 

onde é possível acessar, criar e gerenciar todas as atividades do processo 

produtivo. A Millenium teve o cuidado de desenvolver uma aplicação que pode 

ser customizada para cada escopo de serviço. Abaixo pode-se observar foto da 

tela inicial da plataforma.  

 

Cada equipamento possui um cadastro único para fácil rastreamento das 

informações. Para o processo de transplante da Ultragaz foi criado um conjunto 

de atividades que atendam ao perfil técnico e de qualidade solicitado pela 

empresa. A plataforma permite que qualquer atividade seja customizada em 

tempo real, se houver necessidade, provendo flexibilidade as mudanças de 

escopo. Para iniciar o processo de transplante de um equipamento basta 

adicionar uma tarefa, escolhendo o equipamento (cliente) e as atividades a 

serem executadas conforme imagem abaixo. Ao criar a tarefa com as atividades 

selecionadas, automaticamente o sistema atualiza o aplicativo móvel com as 



informações do equipamento, cliente e tarefas a serem executadas. O aplicativo 

funciona nas plataformas Android do Google e IOS da Apple; ou seja, na maioria 

dos celulares e tablets presentes no mercado. 

 

Abaixo pode-se observar imagens de como são apresentadas as 

informações na tela do aplicativo.  Na primeira tela contém as informações de 

todos os equipamentos em manutenção. Ao clicar em uma tarefa, é apresentada 

todas as atividades a serem realizadas e cada atividade tem o relatório 

personalizado a ser preenchido, sempre exigindo assinatura do inspetor e 

responsável.   



   

A imagem abaixo apresenta um modelo de relatório, como exibido na tela 

do aplicativo. É intuitivo e de fácil preenchimento. Os campos marcados com “*” 

são campos obrigatórios e necessários para finalizar a atividade e as fotos são 

registradas somente através da câmera do dispositivo. Dessa forma é garantido 

o registro das informações necessária para cada atividade.  



 

O aplicativo proporciona gestão descomplicada dos serviços, pois obriga 

que todos sejam realizados para finalizar uma tarefa e permite com alguns 

toques saber o que está pendente em cada transplante. Assim que cada relatório 

é preenchido o aplicativo sincroniza com a plataforma na nuvem. Abaixo segue 

um exemplo. Para cada atividade é registrada a data e hora de preenchimento e 

sincronização. Atividades que ainda não foram executadas aparecem como 

“atividade sem histórico” e, portanto, pendentes.  



  

As informações coletadas são acessadas individualmente ou em grupo na 

própria plataforma ou através de um endereço URL. Os relatórios contêm dados 

digitados pelo inspetor, fotos tiradas com a câmera do aplicativo, áudio, 

localização GPS, Assinatura etc. 100% customizado para o cliente. Abaixo 

segue dois exemplos de atividades: Identificação do Equipamento e Registro 

Fotográfico de Finalização, reproduzidas de forma parcial. O relatório completo, 

ou complemento de data book, para os transplantes em geral possui entre 100 

e 130 páginas. Através da plataforma o acesso é simples e instantâneo. Não há 

a necessidade de armazenar cópia físicas, que ao longo do tempo ocupam salas 

inteiras e estão sujeitas a intempéries e são, em geral, difíceis de localizar. 



 

 



 Outros pontos positivos da plataforma foi a melhora do controle de 

qualidade e com isso, redução de não conformidades, desperdício e retrabalhos. 

O fluxo de informação entre produção, coordenação e cliente é instantânea e 

transparente agilizando assim a tomada de decisões e consequentemente 

melhorando o tempo de resposta no processo produtivo. Outra facilidade 

proporcionada pelo aplicativo é a diminuição do tempo gasto para a confecção 

do data book. Antes era necessário o preenchimento de relatórios em papel na 

produção, digitalização e transferência de imagens das câmeras para 

posteriormente compilar tudo em um documento. Com o aplicativo é 100% 

automático e em tempo real.   

CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O processo de transplante dos veículos a granel de GLP é complexo e 

segue diversos requisitos técnicos. Através da plataforma desenvolvida pela 

Millenium a gestão do processo produtivo e da qualidade é fácil e garantido. A 

informação está sempre disponível e é atualizada em tempo real. Com o uso do 

aplicativo foi obtido vantagens competitivas como a redução de não 

conformidades e aumento da qualidade e agilidade no processo de montagem. 

A plataforma proporciona transparência e tranquilidade ao cliente por garantir a 

legitimidade das informações e por armazená-las em um sistema com backup 

gerenciado pela empresa Amazon. A possibilidade de customizar as atividades 

garante a entrega do serviço em conformidade com as exigências técnicas e de 

acordo com o escopo definido pela Ultragaz. 
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