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“O sucesso no projeto depende do uso adequado das boas práticas de gestão.” 



Thales Portugal – Luís Marcos 

• 2001 - MBA de Gestão (Univ. Nova Lisboa). 
• 2005 - Certificação PMP pelo PMI. 
• 2008 - Responsável pela implantação de 

Project Support Office (PSO). 
• 2010 - Diretor de Projetos Mercado Nacional. 
• 2012 - IPMA nível B. 
• 2013 - Acumulação de responsabilidades do 

Mercado Nacional com projetos do Brasil. 
• 13 anos em Gestão de Projetos de Sinalização 

e Telecomunicações Ferroviárias. 



Thales Portugal 

• Multinacional em Portugal desde 2007. 
• Sede em Oeiras, cerca de 300 colaboradores portugueses. 

 



Thales Portugal 

• Setor de negócio de Transportes ferroviários: 50 M€ em 2014. 
– Sinalização ferroviária (supervisão e controlo de circulação). 
– Telecomunicações ferroviárias (Redes de dados, sistemas de 

informação em plataformas, CCTV, telefones, rádios móveis, etc.). 



Thales Portugal – Projetos em 14 países 
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Projeto VLT Santos 

• Sinalização e Telecomunicações da Linha de Veículos Leves 
sobre Trilhos (VLT), Estado de São Paulo, Cidade de Santos. 

• Valor do contrato: 11 Milhões €  +  3 Milhões $ Reais. 
 



VLT Santos - Âmbito 

• Sistema de sinalização: 
– 20 km de via dupla. 
– 29 estações. 
– 175 sinais de via. 
– 60 motores de agulhas. 
– 70 km de cabos.  
– Centro de Comando 

Operacional (CCO) com    
9 postos de operação. Foto: jun/2015 Antevisão de Sala de Operação 



VLT Santos - Âmbito 

• Telecomunicações: 
– Comunicações Rádio e 

Wifi para 22 comboios.  
– 100 routers IP. 
– 50 Access Point Wifi. 
– 150 telefones IP. 
– 140 rádios Tetra. 
– 450 câmaras de CCTV. 
– 190 altifalantes e 50 

painéis. 
– 140 km de cabos.  



VLT Santos – Fatores de Sucesso 

• Projeto com grande 
visibilidade política / Sponsor. 

• Escolha do Parceiro local. 
• Contrato lump sum.  
• Conformidade com requisitos. 
• Quadro legal inteligível. 
• Contratação em euros e reais. 
• Cadeia de contratação. 



VLT Santos – Gestão Global 

• 5 Divisões da Thales:  
– Portugal 
– Brasil 
– Itália 
– França 
– Alemanha 

• Cliente Direto / Parceiro: 
 T’TRANS (Brasil) 

• Cliente Final: 
 EMTU (Brasil) 

Thales 
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Thales 
Itália 

Thales 
França 

Thales 
Alemanha 

Thales 
Brasil 



VLT Santos – Gestão Global 

Cliente final EMTU Cliente Direto 
TTRANS 

Thales Brasil 
(3M $Reais) 

Thales Portugal 
(11 M€) 

Thales Alemanha 

Thales França 

Thales Itália 

Fornecedores 
sinalização (n=25) 

Fornecedores de 
telecom. (n=45) 



VLT Santos – Gestão Global 

Alinhar interesses na Equipa: 
 
1.º Exemplo: Todas as Unidades Thales 
conhecem e usam a mesma linguagem 
de gestão de projeto (CHORUS): 
Handover, WBS, EAC, dashboard, EVM, 
risk register, etc. 
 
2.º Exemplo: Negociação da 
Transferência de know-how e 
equipamentos da Thales Portugal para 
Thales Brasil. 
 



VLT Santos – Gestão Global 

Como garantir a 
Presença local? 

 
• 1.º projeto no Brasil. 
• Sem know-how local. 
• Projeto não se gere 

por controlo remoto. 



VLT Santos – Gestão Global 

Como garantir a Presença 
local? 

 
• Missões fly-in/fly-out?  

 
• Muito custo, limite de 

90 dias em cada 180. 
 



VLT Santos - Gestão Global 

Expatriação de Equipa de portugueses: 
 

• Gestão técnica presente desde a 
fase inicial de desenvolvimento até 
à aprovação final das soluções. 
 

• Interface técnica durante a  
execução dos trabalhos em obra. 



VLT Santos – Documentação técnica 

• Mais de 500 documentos 
produzidos, 95% aprovados. 

• Em Português do Brasil. 
 

Lições:  
• Diferenças entre português de Portugal e 

do Brasil: Maior suporte local.  
• Workshops técnicos: Partilha com cliente. 
• Disponibilidade permanente para 

reuniões: Como se fôssemos uma 
empresa brasileira. 



VLT Santos - Gestão Global 

Expatriação tradicional:  
• Custo 3 x (mínimo) do 

custo do colaborador. 
• Salário pago em euros ou 

reais. 
• Muitos impostos locais.  
• Eventual dupla tributação. 

 



VLT Santos - Gestão Global 

Alternativa - Visto técnico: 
• Colaborador pode trabalhar no 

Brasil, desde que: 
– Exista transferência de know-

how para empresa no Brasil. 
– Salário do Colaborador pago em 

euros pela empresa-mãe. 
– 1 ano + 1 ano de duração. Visto técnico é 30 a 40% mais 

barato para a empresa do que a 
solução de expatriação pura. 



VLT Santos – Exportação de equipamentos 

• Processo logístico: 
– 7 meses de contactos até 

obter aprovação de 
embarques.  

– Transporte por via marítima:  
2 semanas. 

– Tempo de desalfandegamento 
de 2 a 6 semanas. 

– Mais de 20 transportes já 
efetuados, cerca de 100 
toneladas de equipamento. 



VLT Santos – Exportação de equipamentos 

• Antes do embarque: 
– Contratação de empresa de 

logística em Portugal. 
– Acordar os Códigos NCM 

(Nomenclatura Comum 
Mercosul): 

• Cada equipamento tem um código 
de importação (ex: 1234.56.78). 

• Cerca de 40.000 códigos. 
• Em caso de erro de atribuição de 

código, pagamento de multa de 
5.000 reais. 

– Obter autorização de embarque 
pelo despachante do Brasil. 

Código Descrição Taxa 
8517.62.4 Roteadores digitais, em redes com ou 

sem fio   
8517.62.41 Com capacidade de conexão sem fio 16BIT 
8517.62.48 Outros, com velocidade de interface 

serial de pelo menos 4 Mbits/s, 
próprios para interconexão de redes 
locais com protocolos distintos 

2§BIT 
8517.62.49 Outros 12BIT 



VLT Santos – Exportação de equipamentos 

Necessidade de Exportar: 
• Equipamentos de grande especificidade, sem fabricação local. 

 
• Mercado brasileiro fechado e com políticas protecionistas. 

 
• Alguns equipamentos não são passíveis de exportar (exemplo: Cabos 

de Fibra óptica comprados no Brasil, devido  a obrigatoriedade de 
homologação da ANATEL). 
 

• Atenção aos Incoterms… 



VLT Santos – Incoterms CIF 

 



VLT Santos - Exportação de equipamentos 

• Incoterm CIF:  
– Impostos de importação e 

custos de desalfandegamento 
por conta do cliente. 

• Incoterm DDP: 
– Impostos de importação e 

internação de equipamentos 
podem ultrapassar os 70%.  

– Impostos federais, estaduais, 
municipais (II, IR, IPI, PIS, 
COFINS, ICMS, etc.). 

– Tx. imposto depende do item! 



VLT Santos – Resumo 

• “A pátria é a língua“ ajuda 
muito, mas não é tudo. 

• Foco nos fatores de sucesso. 
• Parceiro local certo. 
• Alinhamento da Equipa. 
• Presença local permanente, 

Expatriação vs Visto técnico. 
• Processo logístico complexo, 

Incoterm vs Fiscalidade. Edifício do Centro do Comando (CCO): set/2015 



VLT SANTOS 
 

Está quase!... 

Luís Marcos, THALES PORTUGAL 



Luís Marcos - Extra 

Augusto Cury, “Revolucione a sua qualidade de 
vida”, 2013: 
• Nada é estático, as mudanças surgem sempre 

dentro e fora de nós; 
• Abra as janelas da sua mente, antecipe-se às 

mudanças; 
• Não se deixe escravizar pelo medo, 

monitorize as mudanças;  
• Só não muda de ideias quem não tem ideias; 



Luís Marcos - Extra 

• Não gaste energia a queixar-se, gaste-a a 
superar os obstáculos e a pensar em novas 
soluções; 

• Não tenha medo do que é novo, aprecie os 
desafios; 

• Recomece tantas vezes quantas forem 
necessárias; 

• Um dia, alguém o vai superar. É melhor que 
você se supere a si mesmo. 
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