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PESQUISAR RECOMENDAR VALIDAR

Compromisso com a 
melhoria da produtividade
As incertezas econômicas, a concorrência acirrada e a 
velocidade das inovações tornam indispensável rever 
a linha de produção da sua empresa regularmente. Ela 
pode ser mais eficiente? Precisa de atualizações?

Nós podemos ajudá-lo. Através do nosso Programa 
de Incremento da Produtividade (PIP) resolvemos 
gargalos, reduzimos custos e alcançamos metas de 
produtividade. 

O Programa de Incremento da Produtividade (PIP) é um processo comprovado e estruturado que te guia 
por todo o caminho, das suas necessidades à solução implementada. A duração do processo depende do 
projeto. O PIP pode ser feito em uma única máquina, numa cadeia de processos ou em uma planta completa. 
Apoiamos todos os níveis de conhecimento, independentemente de você ser um operador, técnico, gerente de 
produção, comprador estratégico ou diretor. Trabalhamos em estreita colaboração com você, revisando suas 
necessidades e encontrando soluções com um processo de quatro passos: 

Pesquisa: 

Uma equipe de produtividade identifica os gargalos e as áreas de melhoria e coleta dados, em sua maior parte 
por observações e documentações existentes. Apresentamos os resultados e, após a sua aprovação, seguimos 
em frente.

Recomendação: 

Após a análise da pesquisa, a equipe propõe soluções alternativas para aumentar a produtividade e reduzir os 
custos em áreas específicas.

Validação:

Nossa equipe testa e verifica as propostas mais adequadas com seu pessoal de produção. Fornecemos um 
relatório completo que serve de base para sua decisão sobre a implementação das sugestões.

Implementação:

O PIP não resulta em um relatório supérfluo. Juntos, criamos um plano detalhado sobre como proceder, incluindo 
instruções sobre quem faz o quê e quando, que investimentos são necessários e como o procedimento de 
implantação deve ocorrer. Fornecemos treinamento apropriado e acompanhamos tudo de perto para garantir 
que as melhorias funcionem conforme o desejado.

Um processo em quatro etapas que 
realmente funciona

O programa PIP não é apenas sobre as ferramentas. 
Tem a ver com eficiência e como melhorar os seus 
resultados. Como fabricante de ferramentas com 
longa experiência e uma base global de clientes, 
temos uma riqueza de conhecimento sobre a qual 
construímos soluções eficientes. Não ficamos 
satisfeitos enquanto você também não estiver 
satisfeito.



VALIDAR IMPLEMENTAR

Ajudamos a reduzir perdas óbvias como:
• Refugo/retrabalho

• Tempo de busca

• Perda de tempo

• Processos desnecessários

assim como perdas ocultas, como:
• Verificação de qualidade

• Tempo de set up/processos

• Movimento/transporte

• Carregamento/descarregamento

Analisamos detalhadamente seus processos 
de set up e o ajudamos a: 
• Eliminar etapas de set up

• Combinar etapas

• Mudar a ordem das etapas do set up

• Simplificar etapas

Para atender às suas necessidades por prazos menores e 
tamanhos de lotes otimizados

Apoiamos seu ambiente de trabalho com:
• Áreas de trabalho claramente organizadas, resultando em 

movimento mínimo

• Espaço de estoque

• Manuseio eficiente do equipamento

• Eliminação / redução de desperdício

• Segurança priorizada 

• Eliminação das fontes de perigo 

• Definição de padrões 

• Definição e descrição de todas as tarefas

• Ergonomia

Apoiamos suas máquinas com:
• OEE

• Otimização de peças

• Refugo

• Tempo de máquinas paradas

• Tempo de set up

• Processo de corte

Apoiamos os operadores com:
• Cultura

• Organização da área de trabalho

• Know-how

• Ergonomia

• Horas extras

Apoiamos a organização com:
• Tempo de manufatura

• Redução de desperdício 

• Planejamento de capacidade

• Produtividade

• Logística

• Custos de produção

• Margem de lucro, ROC, ROI e NWC

Apoiamos a logística com: 
A ferramenta certa no lugar certo na hora certa!

Resolvendo problemas  
de manufatura juntos

Economia alcançada pelos clientes PIP
• Os resultados do PIP falam por si mesmos. Clientes anteriores relataram:

• Redução de 20% no tempo de processo 

• Capacidade adicional de 3.460 horas realizadas

• Economia anual de: £92.000; £428.947; €788.530

Você está preparado para nos deixar ajudar a melhorar a sua produtividade e a reduzir gastos?
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O PIP pode lhe ajudar? Marque os boxes para descobrir

         Sim   Não

Você precisa de OEE de classe mundial?

Você precisa ser mais competitivo?

Você precisa aumentar sua lucratividade?

Você precisar resolver seus gargalos?

Você precisa reduzir seu custo de produção?

Você precisa reduzir o retorno sobre investimentos?

Seus colaboradores precisam melhorar habilidades e competências?

Você precisa aumentar o volume de produção?

Você precisa aumentar a flexibilidade da produção?

Você precisa reduzir refugo?

Você precisa reduzir tempos de fabricação?

Você precisa reduzir o desperdício?

Número total de respostas SIM. 

Se você marcou 0, o PIP não vai te ajudar.

Se você marcou entre 1 e 4, o PIP vai melhorar bastante a sua produção.

Se você marcou 5 ou mais, o PIP vai melhorar significativamente sua produção.

Se você respondeu SIM para qualquer pergunta acima, entre em contato com a Sandvik Coromant e faremos a 
Pesquisa e a Recomendação juntos. Se você gostar do que iremos apresentar, continuamos com a Validação e 
Implementação para começar a reduzir os custos da empresa e melhorar a produtividade. 


