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Sacmi Imola 
Sacmi Imola é a sociedade que controla o Grupo. Uma cooperativa italiana lider 
internacional no mercado de projetos, produção e comercialização de instalações, de 
construções e tecnologia industrial para o setor de cerâmica e packaging. Presente no 
mercato a mais de 95 anos, Sacmi è uma das principais empresas italianas em termo de 
dimensões, vendas, copertura territorial e serviços oferecidos.  
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4.180 dependentes,  

dos quais1.310 

fora da Itália 

Uma rede com mais 80 sociedades com 

serviços de assistência e vendas, inclusive 28 

estabelecimentos produtivos na Itália, 

Alemanha, Egito, Irã, USA, México, Brasil, Índia, 

Indonésia e China 
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Cerâmicos 

 Pisos/Revestimentos 

 Sanitários 

 Porcelana de mesa 

 Tijolos e telhas 

 Prensas especiais 

 Cerâmica técnica 
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Embalagem 

 Cápsulas 

 Recipientes 

 Beverage 

Alimentos 

 Cacau 

 Chocolate 

 Sistemas de acondicionamento 
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Preparação 
de massa 

Movimentação 

seco 
Estocagem 

Queima 

Prensagem 

Secagem 

Esmaltação 

PORCELANATO 

Movimentação 
queimado, 

escolha, 
embalagem, 
Paletização 
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Fazer as pessoas pesarem sobre as causas e razões que provocam o problema. 
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COMPARTILHANDO CONHECIMENTOS PARA ALCANÇAR UM OBJETIVO COMUM 
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Objetivo: orientação para o bom proveito e convívio com as novidades, como 
observar, avaliar e tomar decisões adequadas. 
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Existe uma história que contam por aí, que aconteceu em 1969, pouco antes do homem pisar na Lua: 
Um jornalista, aguardando no escritório da NASA para entrevistar os responsáveis pelo projeto Apollo, observou um faxineiro que 
estava recolhendo o lixo e, num instinto jornalístico, fez uma pergunta ao faxineiro: “O que você está fazendo aqui na NASA?”; e o 
faxineiro, cheio de orgulho respondeu: “Estou trabalhando para levar o homem à Lua!”......... E o mais incrível é que o homem 
realmente chegou lá!!! A referência feita a um faxineiro não tinha o intuito de menosprezar nenhuma classe trabalhista. Apenas para 
ilustrar a idéia de que toda uma corporação, se bem alinhada em seus objetivos, pode até levar o homem à Lua, mas todos precisam 
estar comprometidos com o mesmo objetivo independente da sua função. 
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tempo 

Quant. 

Melhor forma de obter um fluxo de caixa contínuo e estável é com um 
produto vaca leiteira. 
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Demanda: quantidade de produtos ou serviços que os consumidores estão dispostos a comprar. 
Demanda > Oferta = maior preço de venda 
Demanda < Oferta = menor preço de venda 
Ponto de equilíbrio: é o preço que iguala a Oferta e Demanda 
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Conjuntura é o conjunto de acontecimentos em um determinado momento. São 
circunstâncias e ocasiões que influenciam coletivamente em determinados 
aspectos, sejam econômicos, históricos, sociais, políticos, entre outros. 
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FATOR HUMANO: UM DOS PRINCIPAIS FATORES COMPETITIVOS DA INDÚSTRIA 
Imagens da Internet 



COACHING: metodologia apoiada em ferramentas próprias, com estratégias personalizadas, que visa 
promover aumento nos resultados positivos do indivíduo, do time de trabalho ou da empresa. 
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― EXCITAÇÃO  

― PERFORMANCE 

― BÁSICO 

o cliente não esperava; é surpreendido; causa impacto 

o cliente é atendido; esperado  

o cliente não verbaliza; óbvio insatisfeito  
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3 PRINCIPAIS TIPOS DE INOVAÇÕES: 
→ Básica: contínua renovação de produtos atuais visando a sustentação ou melhoria de posição no mercado; 
→ Relativa: inovação e ampliação da família de produtos atuais visando atender novos segmentos de mercado; 
→ Radical: desenvolvimento de produto completamente diferente daqueles até então no mercado. Sacode o mercado. 
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SOFTWARE RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DOS RECURSOS DA EMPRESA 

→ ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES; 
→ FACILITAR O FLUXO DE INFORMAÇÕES; 
→ INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL. 
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NA INDÚSTRIA CERÂMICA 
EXISTEM EXIGÊNCIAS 
CONCORDADAS ENTRE OS 
FORNECEDORES DE MÁQUINAS E 
OS PRODUTORES DE CERÂMICA 
QUE GERAM O VALOR 
AGREGADO. 
A CERÂMICA É E CONTINUARÁ A 
SER UM PRODUTO QUE TEM O 
SEU VALOR INTRÍNSECO NA 
QUALIDADE DO PRODUTO E NO 
TRIUNFO DA ESTÉTICA. 

OS FUTUROS DESAFIOS PARA A INDÚSTRIA CERÂMICA 
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MMC VANTAGENS 
 

• OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 
 A capacidade produtiva é superior a 

15% em comparação com um 
moinho contínuo de igual volume e 
potência instalada 

 

• FLEXIBILIDADE DE INSTALAÇÃO 
 O 3º ou 4º módulo pode ser 

instalado em uma 2ª fase quando 
da necessidade de um aumento de 
produção 

 

• INVESTIMENTO GRADUAL NO 
TEMPO 

 O 3º ou 4º módulo pode ser 
adquirido somente quando 
necessário 

 

• INCREMENTO PRODUTIVO  
 Podem ser utilizados como módulo 

refinador posteriormente a um 
moinho contínuo para aumento da 
capacidade produtiva 

 

• DILUIR ARGILAS ÚMIDAS 
 Pode ser utilizado para diluir argilas umidas à serem enviadas para a moagem. 



MOINHOS MODULARES CONTÍNUOS MMC 

1° VELOCIDADE 

1 PONTO DE 

DESCARGA 

1 PUNTO 

DI CARICO 

1 PONTO DE 

DESCARGA 

1 PUNTO 

DI CARICO 

VELOCIDADE 1 

CARGA DE MOAGEM 1 
TIPO DE REVESTIMENTO 1 

NÍVEL DA BARBOTINA 1 

VELOCIDADE 2 

CARGA DE MOAGEM 2 
TIPO DE REVESTIMENTO 2 

NÍVEL DE BARBOTINA 2 

VELOCIDADE 3 

CARGA DE MOAGEM 3 
TIPO DE REVESTIMENTO 3 

NÍVEL DE BARBOTINA3 

1 PONTO DE 

CARGA 

1 PONTO DE 

CARGA 



5% mais eficiente na moagem; 
3 x durabilidade; 
Fácil substituição. 
Economia de energia. 



Moinho 

Descontínuo 

08 x MTD450 

Moinho Contínuo  

01 x MTC088 

Moinho Modular 

Contínuo  

01 x MMC074 

Volume total de câmaras de moagem (litros) 360.000 88.000 74.000 

Potência total instalada (kW) 160x8 = 1.280 630 500 

Potência total absorvida (kW) 128x8 = 1.024 535 425 

Produção seca (t/h) 17,9 → 19h/dia 17 → 20h/dia 16 → 21,2h/dia 

Consumo específico de energia elétrica 54,3 kWh/t 31,5 kWh/t 26,6 kWh/t 

Consumo de energia elétrica anual (kWh/ano) – (320 

dias/ano) 

5.907.800 3.427.200 2.894.100 

Economia de energia elétrica anual (kWh/ano) - - 2.480.600 - 3.013.700 

Economia de energia elétrica (%) - - 42% - 51 % 

Mão de obra necessária 3 pessoa x 3 turnos 

= 9 pessoas 

1 pessoa x 3 

turnos = 3 

pessoas 

1 pessoa x 3 turnos 

= 3 pessoas 



Exemplo: linha para14.000 m²/dia 
Cálculo de consumo de gás 

Moinhos descontínuos Moinho modular 

contínuo  

Material seco 340 t/dia 340 t/dia 

Água na barbotina 35 % 33 % 

Umidade residual massa 6% 6 % 

Total água evaporada 161.400 l/dia 145.800 l/dia 

Água evaporada 7.335 l/h 6.627 l/h 

Temperatura da barbotina 40 °C 55 °C 

Energia específica 

evaporação 

791 kcal/l H2O 760 kcal/l H2O 

Necessidade de energia 

no secador a aspersão  

5.802.000 kcal/h 5.036.500 kcal/h 

Necessidade de energia 

específica 

375.400 kcal/t massa 325.900 kcal/t massa 

Economia de energia  -   - 13.2 % 

 

O USO DO MOINHO MODULAR CONTÍNUO 

AO INVÉS DE MOINHOS DESCONTÍNUOS 

PERMITE REDUZIR O CONSUMO DO 

SECADOR A ASPERSÃO (ATM) DE 10 A 15%  



QUEIMADORES ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS: 

 

- Tipo “in vena d’aria”; 

- Tipo “LOS” para recuperação de fumos de fornos; 

- Tipo “FLUE FIRE” para fumos de cogeração. 



 
 
OS ATOMIZADORES SACMI DA SÉRIE ATM SÃO CARACTERIZADOS PELO 
DISTRIBUIDOR SUPERIOR AXIAL DE AR QUENTE QUE, FAVORECENDO A TROCA 
TÉRMICA COM A BARBOTINA, OTIMIZA O CONSUMO TÉRMICO DE GÁS 

 

4 a 5% DE ECONOMIA 





REDUÇÃO DO CONSUMO TÉRMICO ESPECÍFICO 

Os seguintes fatores promovem a minimização dos consumos de energia 

térmica:  

• otimização da distribuição do fluxo e da velocidade de ar;  

• reduzidas dimensões da câmara de secagem; 

• elevadas espessuras de isolação térmica; 

• reduzida vazão de ar de processo; 

• possibilidade de trabalhar com uma temperatura máxima de até 600°C. 

 

Seja pelas considerações teóricas e pelas medições efetuadas, resulta que os 

atomizadores da série ATM tem um consumo médio inferior de 4 a 5% com 

referência às outras soluções construtivas, com consequente redução dos 

custos de trabalho. 



        Matéria prima bruta                      Barbotina líquida                             Massa atomizada 





PRENSAS SÉRIE IMOLA: 
 
Com estruturas pré tensionadas para 
garantir a absorção de grandes 
esforços, sem apresentar problemas 
de fadiga ao logo do tempo. 
 
PH3800 
PH5000L 
PH5000XL 
PH5000XXL 
PH6500 
PH7500 
PH10000 



ACUMULADORES: 
Aceleração para a 
máxima produtividade 

DIPOSITIVO SPE: 
Elevação proporcional 
eletrônica para maior 
velocidade e precisão 
no carregamento 

BOMBA VAZÃO VARIÁVEL: 
Elevada performance 
produtiva sem desperdízio 
de energia elétrica 



SACMI RESPONDENDO DE FORMA 
REVOLUCIONÁRIA ÀS NOVAS EXIGÊNCIAS 

PRODUTIVAS COM UMA LINHA INOVADORA 
PARA A PRODUÇÃO DE GRANDES FORMATOS 

78 
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SEMPRE VENCEDORA 

Em termos de formatos, flexibilidade, 

produtividade, descartes, consumos 

energéticos…  

A PRENSAGEM CONTÍNUA: 
 
SACMI desenvolveu uma inovadora tecnologia 
de prensagem contínua que não utiliza 
estampo e não tem limites de formatos: a 
massa cerâmica é alimentada por uma esteira 
e prensada por uma série de rolos e o 
resultado é uma placa com mais de 3 metros, 
com largura de até 160 cm. 



     DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO 

 Gestão flexível dos formatos (PCR-TPV) 

 Gestão flexível das gráficas 

   (DDD-DHD-DDG) 

 Controle de processo completo           

   (por ex: controle da densidade) 

 Gestão de estoque semi acabados e 

flexibilidade de produtos finais 

 Formato max.: 160 x (ilimitato) cm 
 Espessura: 3 ÷ 20 mm 
 Produção até 14.000 m2/dia 
 Produtos c/ elevado valor agregado 



Imagens da Internet 

E-continuaplus.mov


- Cabeçotes: Dimatix 

- Resolução: 400 DPI 

- Formato: até 1800 mm 

- Limpeza: além 4 horas 

- Pontilhamento: FLS «top» 

- RIP na máquina 

- Até 8 cores 

 

DECORADORA DIGITAL DHD DIMATIX  
 

 

MODELOS: DHD 708 D / DHD 1208D / DHD 1408 D / DHD 1808 D 



Sensores de nível com sinalização: 
→ visualização no display; 
→ alarme sonoro de mínimo; 
→ parada máquina na falta. 

Bomba a membrana com sensores 
de controle da diferença entre 
pressões; o circuito com ponto 
para eliminação de ar.  

ELETRÔNICA SACMI. 
Cada placa comanda somente 2 
cabeçotes Dimatix: facilidade de 
manutenção 

DECORADORA DIGITAL DHD DIMATIX 



DECORADORA DIGITAL DHD DIMATIX 
 

→ Barras extraíveis com a máquina em funcionamento; 
→ Circuito de tintas reduzido; 
→ Temperatura, pressão e níveis constantes das tintas; 
→ Bombas em revestimento cerâmico acopladas nas barras; 
→ Filtros acoplados nas barras; 
→ Inversão do sentido do circuito das tintas; 
→ Circuito para resfriamento das placas eletrônicas; 
→ Placas eletrônicas próximas aos cabeçotes; 
→ Pintura anti aderente da placa suporte dos cabeçotes. 

 



DECORADORA DIGITAL DHD DIMATIX 
 

→ Motorização brushless = velocidade constante e sem vibração; 
→ Display de 19’ = principais informações na tela principal; 
→ Software SACMI de gestão da estampa; 
→ SACMI desenvolve waveform tinta por tinta para obter maior performance; 
→ Sistema de aspiração individual por barra e extraível para limpeza; 
→ Aerodinâmica especial para geração de vórtice, evitando-se arraste de tinta; 
→ Barra aspirante de limpeza automáticas dos cabeçotes, sem contato. 
 



DHD SACMI 

FLS SACMI 

FLS  Frequency Linearization Screening ® = rastreio de linearização de frequência 

  



PROCESSMASTER: 
ANTES DA QUEIMA 
- Defeitos mecânicos; 
- Defeitos de decoração. 

FLAWMASTER 
APÓS QUEIMA 
- Defeitos mecânicos; 
- Defeitos de decoração; 
- Classificação por tonalidade. 

 
 

FLAWMASTER 
Display que mostra um gráfico com 
as categorias de tonalidades, que 
indica a decisão pertinente a cada 
produto cerâmico inspecionado. 



FORNO EKO 



O novo forno EKO utiliza o inovativo conceito de fluxos 

transversais na zona de queima e o tradicional funcionamento a 

fluxos longitudinais no préaquecimento. 

FORNO EKO 



Sentido de avanço 

RR RLW RF 900 – 1250 °C 500 – 900 °C 30 – 500 °C 

Tr
ad

ic
io

n
al

 

RR RLW RF 900 – 1250 °C 30 – 499 °C 500 – 899 °C 

Sentido de avanço 

EK
O

 
PRINCÍPIO DI FUNCIONAMENTO 



PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 
DOS QUEIMADORES AUTORECUPERANTES 

→ Maior temperatura ar de combustão, acima dos 700ºC; 
→ Menor consumo em abosoluto: redução de até 25%; 
→ Redução de aprox. 30% dos fumos; sustentabilidade.  

Patente SACMI 



→ Estabilização da temperatura na seção de queima (± 2ºC); 
→ Maior qualidade dimensional e planaridade do produto. 

FORNO EKO 
 



ECONOMIA 

O fácil acesso a todos os pontos 

simplifica as exigências de 

manutenção 

 

OTIMIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

A estrutura circular da EkoSort,  

até 30% mais curta em 

comparação com o sistema 

tradicional, permite utilizar melhor 

o espaço 

 

LONGEVIDADE 

A eliminação das correias e de 

outros componentes em 

movimento, aumenta a vida útil da 

máquina 

 

FLEXIBILIDADE 

Opera indipendentemente dos 

formatos e espessuras, 

minimizando os tempos de troca 

de formato 

 

 

ATÉ 30% MAIS CURTA 

graças a estrutura circular 

LINHA DE ESCOLHA EKO-SORT 



 

Eko Roll e Eko Wrap permitem 

uma economia de recursos e de 

materiais até 80%, graças a 

otimização de papelão e pontos 

de cola e ao sistema de 

fechamento de embalagem com 

com 2 «fustelle» (patenteado 

SACMI). 

A embalagem perimetral da 

EkoRoll  parte diretamente  

dos rolos de cartão, otimizando 

o almoxarifado e matérias 

primas.  

 

 
IMPRESSÃO ALTA QUALIDADE 

EkoWrap permite utilizar 

«fustelle» já personalizadas com 

impressão tipográfica, para uma 

elevada qualidade estética. 

 

 
PROTEÇÃO DOS CANTOS 

Ó sistema patenteado a 2 

«fustelle» garante a resistência 

da embalagem assim como a 

proteção dos cantos.  

EMBALAGEM EKO-ROLL E EKO-WRAP 



INSTALAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CALOR 

• RECUPERAÇÃO DE CALOR DOS 
FORNOS AOS SECADORES 
HORIZONTAIS E VERTICAIS  

 
• REGULAGEM AUTOMÁTICA DA 

VAZÃO DO CHAMINÉ DOS 
SECADORES VERTICAIS 
 

• RECUPERAÇÃO DE CALOR DOS 
FUMOS DOS FORNOS PARA OS 
ATOMIZADORES 

 
 

 

30% DE ECONOMIA 

30 a 45% DE ECONOMIA 



Imagens da Internet 



INDÚSTRIA 4.0 

Imagens da Internet 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk6vjq7L_UAhUJGZAKHcyAA7IQjRwIBw&url=https://logixs.com.br/industria-4-0/&psig=AFQjCNEdoNz1mFz88lOfyrxdf9gRPZTbpw&ust=1497615685719568


INDÚSTRIA 4.0 

Aumento da volatilidade e da incerteza ao longo da cadeia total de valores 

Fornecedores Produtores Clientes 

Tempos de incertezas no fornecimento 

Possibilidade de substituição dos fornecedores 

Redução do ciclo de vida dos produtos 

Crescente complexidade dos produtos 

Pequenos lotes de produção 

Aumento da concorrência 

Aumento de solicitações personalizadas de produtos 

Solicitação de breves tempos de entrega Economia: crescimento ou recessão 

SAIR DA CRISE COM A DESMATERIALIZAÇÃO 

       Indústria 4.0 = “digitalização do valor agregado industrial” 



INDÚSTRIA 4.0 

Nas ‘fábricas inteligentes’, as ‘máquinas sociais’ compartilham as suas informações. 

A coleta de informações somente geram um valor agregado se forem utilizadas 

para corrigir os processos e as ações futuras para obtenção de uma vantagem. 



INDÚSTRIA 4.0 

Mecânica 

Eletrôni- 
ca. (hw - 

sw) 

Instalações 

Tecnó-
logica 

As novas competências exigidas pela rápida inovação 

 Solução de problemas 

 Informatica 

 Matemática 

 Tecnologia 

 Formação técnica de base 

 Elevava capacidade de trabalhar em grupo 

 Conhecimento do contexto no qual opera 

ICT 

Academy 

 

O projeto, instalação, atualização, 

manutenção, condução dos sistemas cyber 

físicos irão exigir habilidades mais 

avançadas 

É sempre fundamental o 

envolvimento do cliente 



ACADEMIA 4.0 

Fornecedores 

ACADEMIA 4.0 
BENEFICIÁRIOS 

Clientes 

Pessoal 
Sacmi 
Imola 

Pessoal 
Gruppo 
Sacmi 

Universidades Escolas 



ACADEMIA 4.0 

Objetivos e «Missão» 
 

1) Fornecer um serviço de treinamento ao cliente completo, competente e 

diversificado com referência às suas exigências, atualizando-o e adaptando-o 

constantemente em base às melhorias técnicas  e processos propostos ao 

cliente 
 

2) Formar una academia «interna» como referência para a formação, seja para 

o novo pessoal inserido quanto para a força atual de trabalho, que forneça as 

habilidades, sejam técnicas (hard skills) que não técnicas (soft skills) 

necessárias para enfrentar e dirigir a evolução tecnológica e cultural do 4.0: 

• Aumentando os conhecimentos; 

• Desenvolvendo capacidades; 

• Encorajando e favorecendo as experiências; 

• Formando para inovar. 
 

3) Alinhar as habilidades técnicas dos fornecedores aos padrões solicitados 
 

4) Fortalecer as relações e interações com as Escolas e Universidades seja 

como ocasião para aumento e desenvolvimento de conhecimentos e projetos 

inovadores, que para «cultivar» recursos para futuros recrutamentos. 

 

 



 PRODUTOS ÚNICOS PARA O MERCADO 

 CAPACIDADE DE COMPREENDER E REPRODUZIR RAPIDAMENTE OS INCENTIVOS E 
NOVIDADES SOLICITADOS PELO MERCADO 

 ALTA QUALIDADE DOS PRODUTOS FINAIS 

 REDUÇÃO DOS CUSTOS, MAS NUNCA EM DETRIMENTO DA QUALIDADE 

 REDUÇÃO DO “TEMPO ENTRE A ANÁLISE E A DISPONIBILIZAÇÃO PARA A VENDA” 
DO PRODUTO 

 RÁPIDO SERVIÇO AO CLIENTE E DE ELEVADO VALOR AGREGADO 

OS FUTUROS DESAFIOS PARA A INDÚSTRIA CERÂMICA 



Controle total da instalação: H.E.R.E 

Human Expertise for 

Reactive Engineering 

Especialização Humana 
para Engenharia Reativa 



A “CRIAÇÃO” DO PRODUTO DEVE VIAJAR EM 
PARALELO E EM TEMPO REAL COM A 

“GESTÃO DA INFORMAÇÃO” 

DESTA MANEIRA PODE-SE 

OTIMIZAR A PRODUÇÃO E 

RESPONDER RAPIDAMENTE À 

NECESSIDADE DO MERCADO 

Controle total da instalação: H.E.R.E 



ATRAVÉS DA DIGITALIZAÇÃO DAS MÁQUINAS E DOS PROCESSOS SERÁ 
POSSÍVEL: 
 
 IMPLEMENTAR UM MODERNO INSTRUMENTO PARA DEFINIÇÃO 

ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL 

 VERIFICAR A PRODUÇÃO A DISTÂNCIA 

 TRASFORMANDO-SE EM INOVADORES RÁPIDOS E FLEXÍVEIS DE 
PRODUTOS 

 PERSONALIZAR OS PRODUTOS DE ACORDO COM A DEMANDA 

 PREVER OS EVENTOS  E ANTECIPAR AS AÇÕES CORRETIVAS 
APROPRIADAS  

 GERENCIAR, COMPARTILHAR E CRIAR O KNOW HOW 

 INTEGRAR A TECNOLOGIA 

 ENVOLVER DE MANEIRA MAIS EFICAZ OS RECURSOS HUMANOS 

CONCLUSÕES 



Arquitetura do ERP com várias unidades fabris 

ERP 
 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



H.e.r.e. DCS 

Moagem 
H.e.r.e. DCS 

Compactação 

& Decoração 

H.e.r.e. DCS 

Queima 

H.e.r.e. DCS 

Acabamento 

H.e.r.e. DCS 

Escolha 
Movimentação: 

gerenciamento 

veículos e estoque 

 

Geral  

(interligação das seções) 
H.e.r.e. MOM 

Arquitetura da instalação  



H.e.r.e. segue o lote de produção através das várias fases do processo até a sua finalização 

ERP – PLANEJAMENTO DOS RECURSOS DA EMPRESA 



Informação = entrega de conjunto de dados necessários 
      ao solicitante no momento oportuno. 
 

Dado = número 

Dado não è informação! 

BENEFÍCIOS 



centralização de informações 

 

 

SEÇÃO 

CONTROLE 
DE GESTÃO 

TI ESTOQUE 

LOGÍSTICA 

alarmes em tempo real 

backup receitas eficiência 

resolução problemas e diagnósticos 

planos de manutenção 

análises e custos energéticos 

gerenciamento lotes produção 

análises dos defeitos 

situação dos estoques 

consumos matérias primas 

necessidades estimadas 

troca de dados com ERP 

estrutura virtualizada 

paletes de produtos 

acesso via web 



 Aumento da eficiência produtiva 
 Controle do processo 
 Controle dos consumos de matérias primas e energia 
Histórico, custos e qualidade dos artigos produzidos 
 Redução dos erros e dos tempos de intervenção 
 Acesso às informações quando e onde necessário 
Melhoria da qualidade 
 Segurança 
 Vantagem competitiva 

BENEFÍCIOS 



Imagens da Internet 

http://www.go2web.com.br/pt-BR/blog/como-medir-com-eficiencia-a-qualidade-de-software-na-sua-empresa.html


Imagens da Internet 

https://plus.google.com/+Masquesalud1


Imagens da Internet 

https://opiniaorh.com/2012/09/17/conheca-a-melhor-empresa-para-se-trabalhar-no-brasil-atualmente/


Grato pela sua atenção. 

Os computadores são incrivelmente rápidos, precisos e estúpidos. 
Os seres humanos são incrivelmente lentos, imprecisos e brilhantes. 
A combinação dos dois constitui uma força incalculável. 
A. Einstein 


