


O diferencial de mercado da M&D está baseado na sua capacidade
inovadora, no desenvolvimento e na implementação competentes
de Sistemas Computacionais Avançados, no serviço especializado
de engenharia e na assistência responsável ao cliente.



A EMPRESA

M&D - Monitoração e Diagnose é uma empresa 100% brasileira, criada em 1998 com o objetivo de atender
às necessidades tecnológicas da indústria, relativas tanto à Modernização/Automação de seus Sistemas de
Produção, quanto à Avaliação da Condição Operacional de Equipamentos, Sistemas e Estruturas Mecânicas,
através do Desenvolvimento e da Instalação de Sistemas Computacionais Avançados.

Dentre as principais características da M&D, está a elevada qualificação técnica e experiência dos seus
profissionais, além da sua flexibilidade, agilidade e grande capacidade de inovação tecnológica. Estas 
características fazem com que a empresa seja capaz de oferecer sempre aos seus clientes soluções 
atuais, com alto valor agregado e eficácia.

Em reconhecimento à capacidade de inovação tecnológica, a M&D foi considerada pela FAPERJ/FINEP,
através do programa Rio Inovação, como uma das 20 empresas mais inovadoras do estado do Rio de
Janeiro, recebendo, por isso, investimentos dessas instituições para aprimoramento e internacionalização
de seus produtos.

.

PRODUTOS E SERVIÇOS

As soluções desenvolvidas pela M&D incorporam profundo conhecimento de engenharia sobre a apli-
cação, bem como tecnologias de última geração integradas: Inteligência Artificial, Engenharia de
Software, Gestão de Conhecimento, além da Estratégia de Aquisição de Dados distribuídos, via rede.

As tecnologias avançadas, adotadas pela M&D, otimizam a eficiência do trabalho e garantem tam-
bém que os projetos sejam sempre executados dentro do prazo e custo previstos. Já o conhecimento
de engenharia incorporado nas soluções é garantia da eficácia e qualidade dos seus resultados. Esses
dois fatores em conjunto fazem com que as soluções fornecidas pela M&D possibilitem maior retorno
sobre o investimento, com prazos reduzidos.

Entre seus diversos produtos, destaca-se o Sistema MDM, responsável pela monitoração de pelo
menos 150 equipamentos de grande porte, 15 mil pontos de medição, com mais de 2 gigabytes de
dados coletados e analisados, por segundo, em todo o país. 

A M&D tem participado continuamente de diversos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação
em parceria com instituições públicas, privadas e universidades. Destaque para vários projetos 
realizados com recursos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia
Elétrica - P&D ANEEL.

Recentemente, o desenvolvimento de serviços de gestão de dados de monitoração e acompanhamen-
to de máquinas tem se destacado em suas atividades. Através da utilização das ferramentas de
processamento existentes em seus produtos e contando com uma equipe experiente, a M&D é capaz
de monitorar remotamente os ativos de seus clientes e agir como uma Central de Diagnóstico Remota.

A empresa oferece, ainda, serviços de consultoria, assessoria e treinamento especializado nas áreas
de Análise de Vibrações Mecânicas, Técnicas de Monitoração e Diagnóstico de Máquinas e
Equipamentos Industriais.

As soluções oferecidas pela M&D aplicam-se a diversos segmentos industriais, com ênfase nas áreas
de Energia Elétrica, Petroquímica, Naval, Offshore, Siderúrgica, Sucroalcooleira e Aeronáutica.

MISSÃO: 
Oferecer soluções utilizando tecnologias de monitoração, diagnóstico automático e prognóstico para
o aumento de segurança, disponibilidade e confiabilidade de ativos industriais.

VISÃO: 
Ser líder de mercado e projetar-se nacional e internacionalmente como a empresa que oferece as
melhores e mais confiáveis soluções de engenharia para os nossos clientes.



NOSSOS VALORES:
Atendimento ao Cliente - Temos prazer em cuidar bem dos nossos clientes. Nosso relacionamento inspira confiança. Agimos com respeito e
atenção na busca por soluções eficazes.
Ética - A ética determina nossas atitudes; desvios de conduta não são tolerados.
Exelência - Para nós da M&D, fazer o certo e com excelência não é escolha, é obrigação, é a certeza do dever cumprido.
Inovação - Vivemos o exercício da contínua dedicação, a fim de superar nossos limites e proporcionar a nossos clientes  produtos e serviços
com tecnologias cada vez mais avançadas.
Nossa Equipe - Queremos as melhores pessoas, gente que faz a diferença. Os líderes são preparados para desenvolver nossos talentos e
alcançar os melhores resultados.

SISTEMAS MDM

A linha de produtos MDM é composta de sistemas para monitoração, diagnóstico
automático e prognóstico de falhas em máquinas e equipamentos industriais. Nessa
linha existem desde soluções simples, para a monitoração off-line de equipamentos não críticos,
por exemplo, até soluções completas, para a monitoração off-line e on-line, com diagnóstico
automático de equipamentos industriais críticos e de seus sistemas auxiliares.

Um dos diferenciais do Sistema MDM encontra-se em sua capacidade de centralizar, gerenciar
e correlacionar dados oriundos de técnicas preditivas distintas. Sua arquitetura aberta e modu-
lar facilita a instalação e manutenção, reduzindo, assim, o tempo de retorno do investimento.

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

A M&D investe continuamente em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Dentro desta filosofia
de estar sempre à frente no mercado, tem uma política de estabelecimento de parcerias para
PD&I com diferentes universidades e empresas. A M&D vem se destacando pela sua partici-
pação em projetos financiados pelo Fundo Setorial de Energia ANEEL em parceria com institu-
ições como: Tractebel Energia, AES Uruguaiana, Endesa e AES Tietê. Quanto às universidades,
ela é parceira de instituições como: PUC-Rio, USP e UFSC.  Também foi contemplada em diver-
sos editais de incentivo à indústria nacional e recebe investimentos diretos de instituições de
fomento à pesquisa tais como a FAPERJ e a FINEP. Esses investimentos foram aprovados após
criteriosa análise da empresa e de sua capacidade técnica e comercial de colaborar para o desen-
volvimento do nosso país.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS AVANÇADOS PARA AUTOMAÇÃO DE
LABORATÓRIOS E APLICAÇÕES ESPECIAIS

A Automação Total do Processo de Ensaios em Laboratórios consiste basicamente em integrar e
controlar todos os equipamentos de um laboratório de ensaios, com o objetivo de adquirir, proces-
sar e armazenar por longos períodos de tempo, de forma automática, todos os dados adquiridos.
Para isso, são medidas e controladas todas as variáveis envolvidas nos processos, bem como pro-
gramada a sequência de procedimentos estabelecida pela Norma ou Procedimento Normalizado.
Além de assegurar grande confiabilidade, repetibilidade e rastreabilidade aos resultados dos
ensaios, essa solução garante o aumento expressivo da produtividade e a segurança do laboratório. 

Os Sistemas Customizados ou Aplicações Especiais são soluções totalmente inovadoras, nas
quais as abordagens tradicionais não podem ser empregadas, sendo necessária a quebra de par-
adigmas das tecnologias atuais. Uma das aplicações comuns verifica-se na monitoração e no diag-
nóstico de equipamentos em que as soluções tradicionais são inviáveis de utilização. A M&D tem
enfrentado diversos desafios com sucesso e está pronta para estudar problemas existentes em
qualquer tipo de indústria. 

GESTÃO DE DADOS

A consultoria em Gestão de Dados consiste na avaliação periódica, ou sob demanda, dos dados
de monitoração da condição de máquinas e equipamentos industriais. O objetivo é identificar a(s)
causa(s) de eventuais alterações do seu comportamento, ou garantir a sua integridade. O serviço
atende aos clientes que utilizam um produto da família MDM ou àqueles que usam outros 
sistemas, oferecendo todo o suporte necessário.



PARCERIAS

Para atender às necessidades dos clientes, através do fornecimento de soluções completas, a
M&D estabelece parcerias com empresas de alta tecnologia, nacionais e internacionais. Desde
o ano de 2000, vem consolidando a parceria com a empresa americana National Instruments
(Alliance Member Program). A National é líder mundial em "Instrumentação Virtual" e fabri-
cante de equipamentos para medição e automação de alta confiabilidade.

ALGUNS CLIENTES

O portfólio de clientes da M&D engloba empresas da mais alta competência e respeitabilidade
em suas áreas de atuação. Desde a sua criação, a empresa tem buscado, através de um com-
portamento responsável e competente, construir uma reputação baseada fundamentalmente
na credibilidade, em relação aos nossos clientes. Só no setor de Geração de Energia, são mais
de 25 mil MWatts de potência instalada e monitorada por Sistemas MDM. No mapa abaixo é
possível localizar alguns clientes.

01. UHE Sobradinho/Chesf 
02. UHE Tucurui/Eletronorte 
03. UHE Paraibuna/Cesp 
04. UHE Jurumirim/Duke Energy 
05. UHE Capivara/Duke Energy 
06. UHE Jupiá/Cesp
07. UHE Ilha Solteira/Cesp
08. UHE Três Irmãos/Cesp
09. UHE Porto Primavera/Cesp
10. UHE Cachoeira Dourada/Endesa
11. UHE Taquaraçu/Duke Energy
12. UHE Promissão/AES Tietê
13. UHE Paulo Afonso I/Chesf 
14. UHE Chavantes/Duke Energy
15. UHE Monte Claro/Ceran
16. UHE Passo Fundo/Tractebel 
17. UHE Nova Avanhadava/AES Tietê
18. UHE Água Vermelha / AEA Tietê
19. UHE Paulo Afonso III/Chesf 
20. UHE Risoleta Neves/Consórcio Candonga
21. UHE Ibitinga/AES Tietê
22. UHE Machadinho/Consórcio Machadinho
23. UHE Salto Osório/Tractebel 
24. UHE Salto Santiago/Tractebel 
25. UHE Apolônio Sales/Chesf
26. UHE Paulo Afonso II/ Chesf 
27. UHE Lajeado/Grupo EDP Energia do Brasil
28. UHE Quebra-Queixo/Queiroz Galvão
29. UHE Santa Clara/Queiroz Galvão
30. UHE Jauru/Queiroz Galvão

31. UHE Porto Estrela/Consórcio Porto Estrela
32. UHE Simplício/Furnas
33. PCH Santa Lucia I/Maggi Energia
34. PCH Santa Lucia II/Maggi Energia 
35. PCH Tucunaré/Maggi Energia 
36. PCH Sapezal/Maggi Energia
37. Subestação Santo Angelo/CTEEP
38. Subestação Embu Guaçu/CTEEP
39. UTE Uruguaiana/AES Uruguaiana
40. UTE Norte Fluminense/EDF
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