360DGI
Diagnóstico de
Gestão Industrial

Evidência
A Gestão Industrial é fundamental para que uma empresa se
torne mais consistente na execução das atividades. Isso leva a
fluxos de trabalho mais eficientes e, consequentemente, ao
alcance de um nível de competitividade adequado, que
garanta a sua sobrevivência no mercado.
O DGI tem como maior objetivo fornecer indicadores e
análises criticas que potenciem os resultados das linhas de
produção.
De acordo com o previsto em lei, o DGI sinaliza, através de
desenhos técnicos, o ambiente de trabalho potencializando o
bem-estar do colaborador.

As soluções industriais têm a sua maior demanda na
determinação de indicadores saudáveis o que permite fazer
face aos desafios do dia-a-dia. A exigência operacional tem
diversos impactos estruturais, nomeadamente financeiros e
comerciais, traduzidos na capacidade de resposta.

Sinalização do espaço de trabalho
No seguimento da diminuição de desperdícios, este serviço
otimiza o ambiente de trabalho considerando o fluxo
produtivo garantindo a segurança dos colaboradores. Este
processo traduz-se na sinalização de layouts no chão de fábrica.
Controlo de Processos
Esta etapa tem como base o controlo de procedimentos
através da determinação de indicadores estratégicos e
fornecimento de dados para o desenvolvimento de software à
medida.
Benefícios & Vantagens
Empresas com lideranças fundamentadas
probabilidade de êxitos industriais.

têm

maiores

A solução de Gestão Industrial permite determinar os
principais procedimentos de forma a que os indicadores de
produção, produtividade e logísticos sejam deliberadamente
melhorados e sempre aprovisionados em função do desafio
que é colocado.
A forma de análise critica com que se viabiliza as intervenções
garante uma interpretação fria e bastante assertiva,
considerando os indicadores em medição.
Quando sobre ela atua a inteligência operacional, as empresas
atingem resultados sustentáveis e fidedignos.

O que fazemos?
Diagnóstico Estrutural da Empresa;
Levantamento dos Requisitos do Cliente;
Identificação de processos controláveis;
Identificação/Diagnóstico de Indicadores;
Identificação/Diagnóstico de Pontos de melhoria;
Identificação de não-conformidades em segurança;
Diagnóstico de desperdícios operacionais;
Identificação de espaços operacionais.

Resultado Esperado?
Determinação de dados de Desempenho do Processo
Produtivo;
Fornecimento de dados para Software específico;
Desenvolvimento de layouts de espaços;
Aumento da satisfação do cliente.

Benefício Associado:
Plano Estratégico de Gestão
Industrial
Definição de pontos de melhoria;
Desenvolvimento Sustentado da Empresa;
Melhoria de Tempos de Resposta;
Definição de indicadores operacionais;
Melhoria da Segurança Interna.
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