
Caso de Sucesso

Dentro do grupo PMG, a Polmetasa assume a competência em relação ao marketing, 

desenvolvimento e fabricação dos componentes para amortecedores. A experiência em 

tecnologia da metalurgia do pó, combinado com o conhecimento funcional do produto e o 

foco de produção permite que a Polmetasa trabalhe com seus clientes a fim de melhorar 

o desempenho e reduzir os custos. Esta estratégia levou a Polmetasa à posição atual 

líder de mercado na Europa. O portfólio de produtos se concentra no âmbito das peças 

sinterizadas para amortecedores na indústria automotiva, entre eles estão:

• Pistões e pistão em teflon

• Válvulas

• Guias com ou sem tampa inserida

Polmetasa integra informações e 
aprimora controle de ações com solução 
SoftExpert

Website

www.pmgsinter.com

Segmento

Automotivo

Certificações

ISO 14001

IATF 16949

ISO 45001

Solução utilizada

SoftExpert PPM

Cenário anterior

• Muito tempo dedicado na 

coleta de informações e no 

monitoramento de ações.

• Análise de indicadores era 

realizada após coleta e 

tratamento de dados.

• Acesso não centralizado a 

informações.

Diferenciais SoftExpert

• Potencial das soluções, pois 

muitas funcionalidades 

oferecidas pela SoftExpert não 

estavam disponíveis em outras 

soluções.

• Possibilidade de customização 

atendendo necessidades 

específicas.

• Proximidade do suporte e 

atendimento.

NECESSIDADES

Empresa certificada ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001, a Polmetasa precisava 

reduzir o tempo dedicado na coleta de informações e no monitoramento de ações. Havia 

a necessidade também de uma análise de indicadores em tempo real, pois a mesma era 

realizada somente após a coleta e o tratamento de dados. Por fim, informações como 

indicadores e histórico das peças, por exemplo, não eram centralizadas, o que tomava 

um tempo considerável dos recursos responsáveis.

Através de dashboards o SoftExpert PPM nos possibilitou a obtenção de informações 
pontuais dos indicadores relevantes, de forma fácil e simples, em um ambiente único e 
centralizado. Conseguimos economia de tempo e recursos, além de transparência das 
informações.

Antonio Alonso - Diretor de Qualidade, Segurança e Meio Ambiente 

http://www.pmgsinter.com
https://www.softexpert.com.br/solucao/automotivo/
https://www.softexpert.com.br/solucao/iso-14000/
https://www.softexpert.com.br/solucao/iatf-16949/
https://www.softexpert.com/pt-br/solucao/iso-45001/
https://www.softexpert.com.br/solucao/gestao-de-projetos-e-portfolios-ppm/


Cliente SoftExpert desde 2010, a Polmetasa adotou o módulo SoftExpert para gestão de não conformidades, ações corretivas e 

preventivas (SoftExpert Plano de Ação), assim como para exploração de resultados através do SoftExpert Analytics. Atualmente, a 

empresa aumentou o número de módulos com a aquisição da solução SoftExpert PPM (Gestão de Projetos e Portfolios), 

incorporando os módulos de projetos, portfólios e documentos. 

O SoftExpert PPM auxilia na priorização, planejamento, gerenciamento e execução de projetos, portfólios e programas. Por ser uma 

suite integrada, permite às organizações gerenciar facilmente os seus serviços, projetos, produtos e recursos.

Para a Polmetasa, a solução atende principalmente a demanda dos gestores e executivos de terem uma visão em tempo real dos 

indicadores, recursos e das iniciativas da organização, capacitando os tomadores de decisão a priorizar seu investimento de acordo 

com critérios críticos, como benefícios, tempo, custo e riscos a fim de garantir um melhor alinhamento com as estratégias de negócio 

e políticas de governança da organização. O módulo para gestão de documentos sendo implantando, o SoftExpert Documento, 

atuará como complemento a toda a gestão da documentação gerada.

DIFERENCIAIS SOFTEXPERT

Julen González Jiménez, TPM Program Manager, cita o potencial da aplicação como um dos diferenciais. “Muitas das funções 

disponíveis nos produtos e soluções SoftExpert, e que iam ao encontro das necessidades da Polmetasa, não faziam parte das 

funcionalidades de outras ferramentas do mercado”, conta Jiménez. Além disso, ele destaca a possibilidade de customização 

através de múltiplas opções de configuração oferecidas pelo software. A proximidade, em termos geográficos, do atendimento do 

suporte foi outro diferencial mencionado pelo executivo, já que a Polmetasa é atendida pelo distribuidor SoftExpert na Espanha.

RESULTADOS

O SoftExpert PPM é utilizado por cerca de 75 colaboradores. Antonio Alonso, Diretor de Qualidade, Segurança e Meio Ambiente, 

destaca como ganho da solução o acompanhamento mais eficaz das ações e análise mais precisa das informações. Alonso explica 

que para isso os responsáveis passaram a realizar a análise dos indicadores continuamente e em tempo real com o Business 

Intelligence (BI).

“Através de dashboards o SoftExpert PPM nos possibilitou a obtenção de informações pontuais dos indicadores relevantes, de 

forma fácil e simples, em um ambiente único e centralizado. Conseguimos economia de tempo e recursos, além de transparência 

das informações”, aponta o Diretor.

A integração foi citada por Jiménez como uma conquista do SoftExpert PPM, pois de acordo com ele a solução integrou o sistema de 

qualidade, segurança e meio ambiente da empresa, conectando as informações entre os diferentes departamentos. 

Foram registrados até o momento 1930 entradas e cadastrados 3016 planos de ação, todos localizados num mesmo repositório, 

permitindo melhorias no fluxo de dados e facilitando não apenas o acesso, mas também o monitoramento e a análise para as 

tomadas de decisão.
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Leve sua empresa para o próximo nível

SOBRE A SOFTEXPERT

A SoftExpert é a empresa líder de mercado em soluções para a excelência na gestão, fornecendo softwares e serviços para o aprimoramento de 

processos de negócio, conformidade regulamentar e governança corporativa. 

Fundada em 1995 e contando atualmente com mais de 2 mil clientes e 300 mil usuários ao redor do mundo, as soluções da SoftExpert são 

utilizadas por empresas dos mais variados portes e ramos de atuação, incluindo manufatura, governo, farmacêutico, hospitais e laboratórios, 

serviços financeiros, alta tecnologia e TI, educação, energia e utilidade pública, logística, varejo, serviços, dentre outros.

Em conjunto com a sua rede de parceiros nacionais e internacionais, a SoftExpert oferece serviços de implantação, treinamento, hospedagem, 

validação, suporte e assistência técnica, com o intuito de assegurar que seus clientes obtenham sempre o máximo de retorno sobre seus 

investimentos.

Muitas das funções disponíveis nos produtos e soluções SoftExpert, e que iam ao encontro das 
necessidades da Polmetasa, não faziam parte das funcionalidades de outras ferramentas do mercado.

Julen González Jiménez -  TPM Program Manager

mailto:vendas@softexpert.com

