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Aprimoramento dos processos de produção



APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE 

PRODUÇÃO

Na atualidade, ainda existem organizações nas quais não há dados quantitativos para o

gerenciamento dos processos. Entretanto, os novos tempos "exigem" quantificar

praticamente todos os estágios da produção, desde a solicitação do processo pelo

cliente até a entrega do produto ou serviço.

Os dados permitem enxergar as seguintes situações:

• Qual é a produtividade e o aproveitamento dos equipamentos existentes (AEE)

• Quando, quanto, onde e em quais circunstâncias existem desperdícios de matérias-

primas, insumos ou energia.

• Os conhecimentos na operação dos equipamentos são suficientes?

• Avaliação dos consumos de energia e utilidades.

• Quão sustentável é a organização no aproveitamento de seus recursos.



APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE 

PRODUÇÃO

A AEPROTEC implementa processos e posteriores sistemas de coleta de dados à

procura de respostas para essas situações, que são os pilares fundamentais no

gerenciamento da organização.

Inicialmente, a coleta pode ser manual, focando pontos sensíveis da produção, para

logo integrar, por fases, os demais departamentos da organização.



APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE 

PRODUÇÃO

Como ferramentas na implantação de coleta de dados, são utilizados os métodos de

gerenciamento como Lean Manufacturing e Six Sigma, que, junto com o "know-how"

na análise de dados e a obtenção de resultados, direcionam e objetivam o

aprimoramento dos processos produtivos nos seguintes setores:

• Verificação de defeitos nos equipamentos, manutenção e melhoria deles e

acompanhamento de índices.

• Quantificação de desperdícios em matérias-primas, insumos e utilidades,

procurando métodos para sua diminuição e acompanhamento por meio de números

e impacto financeiro.

• Implementação de planos de capacitação para operação e manutenção, utilizando

modernas facilidades de tecnologia nos métodos de treinamento e armazenamento.

• Verificação de consumos de energias (eletricidade e gás) e utilidades (ar, água,

outros), de acordo aos dados obtidos do AEE (índice de eficiência dos

equipamentos), visando e recomendando métodos de melhoria de números e

economia de energia.



A AEPROTEC trabalha em parceria com System Brunner e

GMPress, empresas europeias dedicadas ao aprimoramento na

produtividade, o que produz impacto na redução da emissão de

carbono e leva a organização a um elevado patamar de

sustentabilidade. Os mesmos dados obtidos na implementação do

sistema de aprimoramento nos processos da produção são agora

analisados, considerando o impacto dos valores em emissão de

carbono, o que permite à organização se aprimorar não só no seu

nível de produto ou serviço, mas, também, como uma organização

sustentável!



Sempre, aprimorando o seu 

processo produtivo.

Entre em contato via o nosso site: 

www.aeprotec1.com

ou correio: contato@aeprotec1.com


