GESTÃO INTEGRADA
3 PILARES PARA
ALCANÇAR
RESULTADOS
ANDREA PONCE
MARCIA BIAGGIO
CLAUDILENE MIRANDA

APOIO A GESTÃO
EM TRÊS PILARES
FUNDAMENTAIS
➢

Projeto de consultoria
especializado, com foco em
resultados rápidos mediante a
crise.

➢

Capacitação das equipes de gestão
e lideranca, em eficiencia e
profissionalismo

➢

Imersão nas necessidades
emergenciais

CENÁRIO ATUAL
• Crises econômicas que afetaram grande parte das indústrias, trazendo
fortes quedas nas receitas

• Declínio na prestação de serviços de diversos setores
• Leis trabalhistas antiquadas que não suportam o cenário atual
• Falta de formação dos profissionais
• Perda de produtividade
• Custos financeiros altos
• Carência de gestão em todas as áreas

TRÊS PILARES FUNDAMENTAIS
PARA A CONQUISTA DE RESULTADOS

CONSULTORIA INTEGRADA
Consultoria ponta a ponta, alinhando as estratégias
da empresa para aprimoramento da gestão e
liderança;
Time de especialistas focado em resultados
Projetos precisos, com velocidade na entrega de
resultados

Acompanhamento de resultados, e correção de
processos com alta eficiência.
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SOLUÇÕES PARA SEU NEGÓCIO
Qualidade &
Produtividade
▪ Melhorar a qualidade
e produtividade
garante a eficiência
dos processos
produtivos e menor
custo de retrabalhos.
▪ Investimento em
capacitação
profissional

Marketing & Vendas

▪ Quais mercados
atingir?
▪ Alinhar o preço de
venda e mercados
norteia a área
comercial gerando
novos negócios para a
aumento na geração
de lucros!

Administração &
Finanças

▪ Gestão Financeira
focada em redução de
custos maximizando
lucros
▪ Custos precisos
apurados com gestão
eficiente de recursos
materiais e humanos
▪ Resultados claros e
precisos

QUALIDADE & PRODUTIVIDADE
✓Apontamentos: Eficácia dos
equipamentos

✓Produtividade com foco nas demandas
atuais e futuras

✓Eficiência do controle de processos em
linha de produção

✓Eficiência do controle de processos no
final Controle da Qualidade – Plano de
Inspeção

✓Ferramentas para monitoramento e
eficácia

✓Ciclo de não conformidades e solução
de problemas

✓Fluxogramas Operacionais – Processo
documentado

ESTRATÉGIAS MARKETING & VENDAS
✓ Levantamento da situação atual:
Receita x Mercado (Frente a situação
do mercado onde a empresa se

encontra e a visão de de onde se pode
chegar);

✓ Processo - Vendas: Plano de Ação
alinhado ao Financeiro e Capacidade
produtiva

✓ Análise das fraquezas e atuação
✓ Definição das Metas e objetivos
✓ Plano de ação estratégicos para
alcance dos resultados

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
✓

Organização financeira pautada por fluxo de caixa
projetado;

✓

Análises e redução de custos, rentabilidade,
planejamento orçamentário;

✓

Redução de custos financeiros potencializando as
oportunidades de mercado e otimizando as linhas de
crédito;

✓
✓
✓

Demonstração do resultado exercício;

✓

Treinamento para as equipes para alta performance
financeira

✓

Negociações de contas e passivos trabalhistas

✓

Análise de endividamento

Renegociação de dívidas;
Planejamento de caixa a curto médio e longo prazo

PROGRAMA 3 PILARES
O QUE
É?

Objetivo

Público
Alvo

É um Programa que visa de forma integrada atuar nos processos críticos da organização de forma a
buscar a otimização com foco na Gestão de Resultados.

Gerar Resultados na Interação dos Processos sempre com foco nos 3 Pilares!

Através do conhecimento da equipe de especialistas do segmento gráfico utilizando ferramentas específicas
com metodologia estratégica será transferido aos envolvidos o caminho para as mudanças aplicáveis ao seu
negócio, conforme a cultura, porte e segmento da organização. Fornecendo condições para que o participante
possa realizar a implantação em sua organização durante o período definido pelo cronograma prático, com
tempo para a verificação dos resultados e geração das mudanças durante o desenvolvimento da Consultoria.

Empresas Gráficas de pequeno a médio porte que possa disponibilizar pelo menos três (3) pessoas com
conhecimento nos processos específicos: Comercial, Financeiro e Produção, com a responsabilidade de
implantar e gerar mudanças. Denominados GR´s os Geradores de Resultados.

METODOLOGIA
O Programa será desenvolvido através de Consultoria Coletiva Remota e Presencial com os 3
pilares integrados de forma simultânea. A aplicação da metodologia prática e teórica por Pilar para
grupos de Gestores deve ser executada conforme a seguir:
P1: PILAR QUALIDADE & PRODUTIVIDADE
P2: PILAR MARKETING &VENDAS

P3: PILAR ADMINISTRAÇÃO & FINANÇAS

Cada empresa terá a oportunidade de planejar a implantação do projeto com aplicação de um
diagnóstico técnico a qual será possível realizar uma análise de risco com identificação das
ameaças e oportunidades dos processos críticos, onde será distribuído os resultados a cada
Especialista do pilar respectivo.

FASES DO PROGRAMA 3 PILARES
Fase 1 – Desenvolvimento do
projeto - Remoto
o

o

o
o

Aula com apresentação e
discussão dos requisitos
conforme estabelecido no
Cronograma dos pilares P1, P2
e P3;
Entrega de ferramentas
(planilhas, registros, etc.)
Tarefa: Aplicação de técnicas
na organização;
Retorno: Apresentação das
implantações pelos GR´s Gestores de Resultados

Fase 2 – Monitoramento das
implantações “Check in loco”:
Presencial

Fase 3 - Análise e discusão das
implantações pós “Check in
loco”:
Remoto

• Será dada a oportunidade dos
participantes receberem cada
Especialista na organização
para o “Check in loco” para
análise e possíveis mudanças/
melhorias das implantações.
• Esta fase só poderá ocorrer se
a organização estiver concluído
todas as atividades previstas
no Cronograma conforme os
pilares P1, P2 e P3, os pilares
são independentes para a
realização do “Check in loco”,
sendo ainda possível utilizar-se
do benefício “dúvidas on line”,
através de w app exclusivo
para esclarecer dúvidas de
implantação até que a
organização se sinta
preparada para a visita.

• Apresentação das correções;
• Avaliação dos indicadores de
cada Pilar
• Ações propostas para correções
e melhorias; e
• Conclusão conforme
Cronograma de cada pilar.

CRONOGRAMA 3 PILARES
Fases
Work Shop - Especialistas M B,
AP, CM - 2hs Remoto

Duração
Concluído
Real além do plano
Início
Concluído além do plano
% Concluída out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21
7

1 Alinhamento de Estratégia HT 5h remoto
FASE I: Desenvolvimento do
projeto Especialistas M B, AP,
CM - 144 hs Remoto

144

Aula com apresentação
Definição Requisitos
Implantação

2

FASE II : – M onitoramento das
implantações “Check in loco”:
Presencial Especialistas: M B,
AP e CM - 18 hs Presencial

18

Análise e possíveis mudanças/
melhorias das implantações.
Reunião com facilitadores
Análise de dados
FASE III : Análise e discusão das
implantações pós “Check in
loco” Especialistas: M B, AP e
CM - 24 hs Remoto

Apresentação das correções;
Avaliação dos indicadores

3

Ações propostas para
correções e melhorias;
Conclusão conforme
Cronograma

24

CONSULTORIA ESPECIALIZADA NOS TRES PILARES
• 193 HORAS de formação e mudanças com foco em resultados!
Qualidade & Produtividade
Marketing & Vendas

Administração & Finanças

RESPONSABILIDADES
Equipe de Consultores Especialistas
✓ Acompanhar o desenvolvimento do programa garantindo seu cumprimento;

✓ Não deixar os participantes concluírem alguma etapa com dúvida;
✓ Comunicar a direção (autoridade maior da empresa participante) em caso de
qualquer divergência negativa e/ou falta de assiduidade e cumprimento de alguma
etapa do projeto;
✓ Cumprir o Programa apresentado de forma a gerar os resultados almejados;

✓ Atingir a Satisfação almejada de cada empresa participante;
Empresa participante:

✓

Nomear os responsáveis participantes do Programa;

✓

Disponibilizá-los, conforme cronograma para os encontros;

✓

Implantar as tarefas práticas propostas pelo Consultor;

✓

Desenvolver e implantar as tarefas conforme prazo definido pelo cronograma
prático.

✓

Viabilizar recursos junto ao Consultor para a realização da visita técnica.

✓

Cumprir o Programa apresentado de forma a gerar os resultados almejados.

INVESTIMENTO
• Início Outubro/2020

• Carga horária 193 horas
• Envolvidos: Direção, Gestores de todas as áreas, financeiro, comercial, administrativo, produção.

• Forma de pagamento: parcelado em até 10 vezes

EMPRESAS SÓLIDAS COM PLANEJAMENTO EFETIVO
E CONTROLE DE PROCESSOS EM TODAS AS ÁREAS

