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Editorial
Vector investe em sistema informatizado para aprimorar a
eficiência da gestão e operação empresarial. Este é o tema

Cordeirópolis para implantação do Projeto de Combate a Perdas
de Água, dentre outros destaques.

principal desta edição do Vectorial, que traz também informações
sobre um novo contrato firmado entre Vector e SAAE de

Boa leitura!

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA
SAAE CORDEIRÓPOLIS
A VECTOR foi declarada vencedora de certame licitatório e
assinou Contrato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto
(SAAE) de Cordeirópolis, para implantação do Projeto de
Macromedição – Plano Diretor de Combate a Perdas de Água no
município de Cordeirópolis - SP.
O escopo dos serviços, a serem realizados nos setores 01 e 02
de distribuição de água, compreende: o fornecimento e instalação
de macromedidores de vazão e nível; implantação de sensores de
pressão na rede visando monitorar as pressões em tempo real do
sistema de distribuição de água; construção de caixas de alvenaria
para proteção dos sensores de pressão e macromedidores de
vazão; implantação de estações remotas para sistema de
telemetria visando monitorar via remota os parâmetros de vazão e
pressão do sistema de distribuição de água; e a realização de
modelagem matemática, calibrando o modelo através dos dados
monitorados nos equipamentos instalados.
O sistema de monitoramento das vazões e pressões permitirá
ao SAAE realizar um diagnóstico do Sistema de Abastecimento de
Água (SAA), bem como identificar vazamentos e fraudes nos
referidos setores. O contrato tem duração de 12 meses.
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VECTOR INVESTE EM SISTEMA INFORMATIZADO PARA APRIMORAR
A EFICIÊNCIA DA GESTÃO E OPERAÇÃO EMPRESARIAL
O foco em aprimorar a eficiência da gestão e operação

utilizado por colaboradores de todos os departamentos. Como

empresarial levou a VECTOR a investir em um sistema

resultados, a VECTOR espera obter aumento da produtividade na

informatizado moderno, composto por 14 módulos nativamente

execução dos processos e atividades por meio da automação de

integrados, destinado sobretudo ao mapeamento e automação

tarefas; maior formalização e organização de seus processos, já

de seus processos de negócio, bem como à gestão de

que estes estarão mapeados e explícitos em uma ferramenta

documentos, projetos e atividades da empresa, dentre outras

única e colaborativa; maior padronização, pois todos os usuários

funcionalidades.

utilizarão o mesmo meio e formato; maior controle e

A escolha da solução foi um processo criterioso e levou em
consideração características como segurança, plataforma com
módulos nativamente integrados, compatibilidade com outros
sistemas, integração e conformidade com regulamentações.

rastreabilidade, uma vez que todos os passos estarão registrados
no sistema; além do monitoramento on-line de indicadores.
Conheça a seguir algumas funcionalidades e benefícios que o
sistema proporcionará:

O sistema, cuja implantação teve início em outubro, será

Mapeamento e Automação de Processos

Gestão de Projetos

O sistema permitirá gerenciar todo o ciclo de vida do processo,

O sistema permitirá aprimorar o gerenciamento dos elementos

desde a modelagem e otimização até a automação, execução e

de um projeto, como escopo, prazos, responsáveis pelas

monitoramento, proporcionando maior agilidade nos processos,

atividades (promovendo a comunicação automática e a sinergia

otimização de recursos e melhor controle do negócio com

entre as equipes envolvidas em cada projeto), qualidade, recursos,

informações em tempo real, dentre outros benefícios.

custos, riscos, documentos e resultados, além de auxiliar na
compreensão das etapas que representam gargalos.

Gestão de Documentos
O sistema permitirá automatizar o gerenciamento de

Gestão de Atividades

documentos eletrônicos e em papel ao longo de todo seu ciclo de

O sistema permitirá gerenciar todas as etapas do processo de

vida, desde a criação até o seu arquivamento ou descarte,

planejamento, execução e monitoramento de atividades e planos

garantindo a organização do acervo em um repositório único de

de ações, desde o registro inicial até a aprovação, mantendo a

arquivos e um mecanismo eficaz para localização, recuperação e

comunicação da equipe, melhorando a colaboração e eficiência na

controle de documentos.

realização de tarefas.
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AUTOMAÇÃO DE POÇOS ATINGE 50% DE EXECUÇÃO - COMPESA
A Gerência de Automação (GPA) da Compesa informou, em
reunião com a Coordenação de Produção do PSA Ipojuca, o
andamento do contrato executado pela VECTOR referente à
automação das unidades operacionais da área Norte da Região
Metropolitana do Recife e Goiana. A GPA enalteceu que 13 poços
já estão automatizados, e apresentou, entre outros aspectos, o
cronograma de desembolso ﬁnanceiro e as diﬁculdades
executivas do projeto. Com a automação das unidades, a Compesa
visa melhoria da eﬁciência e eﬁcácia operacional, redução de
custos com manutenção e melhoria da segurança operacional.
Para mais informações sobre o Projeto, acesse:
http://www.vector.com.br/enews/_ed37/vectorial_37_pg1.php
Fonte: Automação de Poços da área Norte da RMR e Goiana atinge 50% de execução.
Disponível em: http://servicos.compesa.com.br/automacao-de-pocos-da-area-norteda-rmr-e-goiana-atinge-50-de-execucao/. Acesso em: 16 outubro 2017.

GENTE QUE FAZ...
Esta edição do Vectorial destaca o trabalho de Ricardo José

conhecimentos, e isto me move. Porém, o projeto que mais me

Silva Costa, funcionário da VECTOR desde setembro de 2009.

emocionou foi o da Integração do Rio São Francisco, pois tive a

Conﬁra um pouco mais sobre o colaborador na entrevista abaixo:

oportunidade de testemunhar a alegria de um povo que nunca
teve água em abundância e passou a ter esse bem precioso. Toda
obra que ajuda pessoas me deixa realizado e agradeço a VECTOR

Sobre Ricardo Costa
Ricardo é Técnico em Eletrotécnica e atualmente ocupa o cargo

por me dar a oportunidade de participar deste tipo de projeto.”

de Técnico em Automação na VECTOR, função na qual é
responsável pela conﬁguração de dispositivos e equipamentos de

Mensagem que gostaria de deixar com suas atitudes

instrumentação, automação e comunicação; comissionamento e

“Problemas fazem parte da vida, mas não podemos deixar que

startup de sistemas de automação; elaboração de relatórios

eles sejam maiores que nós. Temos que ser fortes, aﬁnal existe um

técnicos; além da realização de treinamentos e manutenção dos

Deus capaz de nos apoiar e nos dar força para superar qualquer

sistemas implantados, dentre outras atividades.

diﬁculdade. Levemos a vida numa eterna brincadeira séria, sem
rancor e sem esquecer de ajudar o próximo”.

Sua contribuição como proﬁssional
“Minha função garante a implantação e testes dos sistemas
desenvolvidos pela VECTOR. Sou o último a deixar cada projeto,
sou aquele que apaga a luz e fecha a porta”.

Ricardo José Silva Costa
Técnico em Automação

Trabalho que mais o marcou
“Desde minha chegada na VECTOR, já participei de projetos em
Sergipe e Pernambuco. Todos me trouxeram novos desaﬁos e
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Engenharia e Sistemas de Automação
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