O QUE É:
O programa Produtividade PRO ajuda os empresários de
indústrias de fabricação mecânica que desejam melhorar o
desempenho da empresa, reduzindo perdas através da
maximização dos recursos e melhorias no processo produtivo.

Aumentar a eficiência dos processos se tornou,
especialmente num mundo globalizado em que a competitividade
avança sem regras e fronteiras, um conceito imprescindível a
sobrevivência das empresas. Algo que exige mais organização do
que necessariamente gastos...

PREMISSAS DO PROGRAMA

Maximização
dos recursos
produtivos

Melhorias no
processo
produtivo

Boas práticas
de produção e
gestão

Fazer mais com menos e reduzir qualquer atividade
que consuma recursos e não crie valor. Este é o nosso foco!
Adotando a diretriz de que a maior fonte de melhoria
de desempenho é a diminuição de desperdícios.

São medidos os indicadores da
melhoria aplicada e gerado o
relatório da quantificação dos
ganhos.

Ocorre a implantação
da ação escolhida.
Aqui a participação do
empresário é
essencial, pois cabe
a ele a tomada de
decisões;

São
determinadas
as ações de
melhoria por
meio de
planos de
ação;

METODOLOGIA
DE
TRABALHO

São apontados os
processos que
necessitam de
melhoria, por
meio de indicação
ou diagnóstico;

É feito o
mapeamento da
situação atual do
processo quanto a
utilização dos fatores
de produção;

É realizada a análise crítica
do processo, traduzindo
em números todas as
variáveis e indicadores;

Responsável pelo programa:

Empresa integradora de tecnologias para manufatura, com foco principal em
melhoria de processo e aumento de produtividade.
Conta com completa gama de soluções em consultoria, treinamentos,serviços,
softwares CAD/CAM/PDM/ERP, equipamentos DNC, metrologia em processo,
sistemas de fixação inteligentes e máquinas-ferramenta.

Captação de interesse e aplicação do programa
Serão concedidas visitas gratuitas para apresentação e
explicação do programa e dos CASOS DE SUCESSO.
As empresas que manifestarem interesse, será CONCEDIDA
uma AÇÃO PROMOCIONAL (Tray-out):
Será realizado um diagnóstico, aplicado a metodologia de
trabalho em UM ITEM, para validação do programa e criação
de valor à empresa, totalizando 04 horas de consultoria IN
COMPANY.
Custo da ação promocional: De R$ 600,00 por R$400,00
Após a entrega do relatório da ação promocional, contendo as
ações a serem implantadas e a quantificação dos ganhos, é
elaborado um orçamento para atendimento por meio das
informações do diagnóstico.

Obrigado pela atenção!
Aguardo seu contato para
agendarmos uma visita

Matheus Arruda
(19) 99172-8307 (Cel e Whatsapp)
Thiago Cardoso
(19) 99160-4865 (Cel e Whatsapp)
Antônio Carlos Mugayar Barbosa
(19) 99601-5303 (Cel e Whatsapp)
comercial@movidaconsultoria.com
www.movidaconsultoria.com

