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Evidência
Na constante procura pela entrega eficiente e rápida de
produtos e serviços, uma empresa vai ao encontro de
ferramentas extraordinárias que possam auxiliar todo esse
processo.
Entregar um produto ou serviço de qualidade e com agilidade
não é uma tarefa fácil. Por isso, cada vez mais as empresas
optam pela tecnologia para ajudar na organização e na
entrega de eficiência e eficácia aos seus clientes e
consumidores.

Modelo Organizativo
Este modelo define como
distribuídas, agrupadas e
influencia o desempenho,
resultados, proporcionando
produtiva.

as tarefas são formalmente
coordenadas. Esta estrutura
a gestão de objetivos e os
maior garantia de eficiência

Fazendo ligação com as funções, as tarefas e o modelo
organizativo previsto, potenciamos a estrutura para um
desenvolvimento sustentado e organizado.
Sistema Funcionamento
Posicionar diretrizes, enquadrar funções e tarefas e potenciar
os recursos existentes contemplam toda a gama de
implementações do sistema de funcionamento da empresa.
Este serviço implica o desenvolvimento do manual de
procedimento internos, por departamento, onde existem as
coligações internas ao nível da gestão de tarefas, objetivos e
resultados esperados.
Diagnóstico Desperdícios
Existem dois tipos de desperdícios: os visíveis e ocultos.
Relativamente aos desperdícios ocultos, é muito importante
que eles sejam identificados e eliminados antes que se
possam tornar grandes demais e sejam problemas ainda
maiores para a sua empresa.
Este serviço contempla a análise e interpretação dos
principais desperdícios de produção e produtividade, tendo
impacto financeiro nas tabelas de produção da sua empresa.

Otimização Processo
É sempre possível fazer melhor, nenhum dia deve passar sem
que alguma melhoria tenha sido implantada, seja ela na
estrutura da empresa ou no indivíduo. As mudanças feitas
devem ser graduais e nunca bruscas, para não perturbar o
equilíbrio da estrutura da equipa de trabalho e seus gestores.
A melhoria contínua respeita as intervenções com impacto
financeiro nas tabelas produtivas da empresa e no método de
controlo e gestão de objetivos e resultados esperados.
Benefícios e Vantagens
A redução de custos é uma preocupação constante das
empresas em qualquer setor, uma vez que o aumento das
receitas não trará lucro se as despesas continuarem a
aumentar.
Deste modo, a tecnologia intervém dando maior visibilidade a
todos os gastos da empresa, tornando possível perceber quais
as áreas onde se devem cortar excessos e realocar recursos.
Relativamente à produtividade, a tecnologia permite a
redução ou até mesmo a eliminação da necessidade de
controlos manuais, ajudando na padronização dos processos.
A automatização dos processos, além de tornar o trabalho
mais rápido e eficiente, liberta os funcionários para tarefas
mais estratégicas e que exigem raciocínio, permitindo um
melhor aproveitamento do capital humano.
Com a Tecnologia de Gestão, é possível manter o
desempenho de boas práticas, otimizando o trabalho dos RH
e trazendo um retorno positivo para a organização.

O que fazemos?
Levantamento dos Dados Referentes à Organização
Estrutural da Empresa;
Levantamento dos Processos Operacionais Existentes;
Identificação/Diagnóstico dos Principais Desperdícios;
Análise das Causas que Prejudicam o Planeamento e
Funcionamento do Processo Produtivo;
Desenvolvimento de Software de Controlo de Produção;
Controlo e Mensuração de Dados.

Resultado Esperado?
Desenvolvimento de um Software de Gestão;
Gestão de Recursos Humanos;
Gestão e Controlo de Tesouraria;
Gestão e Controlo de Produtividade;
Gestão e Controlo de Produção.

Benefício Associado:
Plano de Tecnologias de Gestão
Software de Gestão Personalizados às Necessidades do
Cliente;
Objetivos de Produtividade da Empresa;
Aumento da Produtividade;
Redução de Custos Associados;
Redução dos Desperdícios;
Otimização dos Processos;
Melhoria da Qualidade de Trabalho;
Facilidade de Adaptação às Mudanças do Mercado;
Melhoria na Organização dos Departamentos da Empresa.

+351 220 108 069 • elite@360elite.pt
Rua Paulo da Gama 629, 4150-589 Porto

2021.
www.360elite.pt

