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Crises vêm e vão...
Depois delas é que as grandes oportunidades se 

encontram.

Preparamos esse e-book para mostrar a você que com 
pequenos cuidados e procedimentos, Dentro do nosso 

negócio, conseguimos resultados gigantescos!

Uma coisa é certa: O mercado vai voltar!

Jean Cardoso – CEO, Grupo Alltech



PRIORIDADES
Em tempos de crise o que é prioridade?

De um dia para o outro
várias empresas foram tomadas
pela necessidade de parada. A
Covid-19 trouxe junto com o
problema de saúde pública, uma
crise econômica.

Nesse momento é preciso
analisar todos os setores de
uma empresa para saber como
sair dessa situação com o menor
déficit possível.

A pressão pela tomada de
decisão dentro de qualquer
negócio é o que torna essa
situação, junto com a
instabilidade do mercado, ainda
mais complicada.

Separamos alguns fatores
que irão facilitar a sua
jornada, dentro da área de
Usinagem e que SE ATACADOS,
farão toda a diferença na sua
empresa:

• Gestão de Pessoas
• Contabilidade
• Financeiro
• Produção
• Investimento



Gestão de Pessoas
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Como exigir mais produtividade sem uma equipe 
treinada? Tem alguém olhando para o aprimoramento do 

seu pessoal?



Gestão de Pessoas

“

Treinamento

Nesse momento ter uma
equipe treinada é fundamental.
No segmento de usinagem faz-
se essencial ter operadores,
gestores e líderes preparados
para produzir mais e evitando
refugo/perdas na produção.

Motivação

Manter sua equipe
motivada faz toda a diferença!

Ter um time unido e
seguro, tanto na parte
financeira, quanto tomando
precauções para a saúde do

funcionário, contam pontos.
Mesmo com tantas

incertezas é preciso colocar as
pessoas como prioridade.
Afinal, é essa força de trabalho
que fará sua empresa voltar
acrescer quando tudo isso
passar.

”Roseli Barros - Gestora de RH, Grupo Alltech

Em bons ou maus momentos, o capital 
humano é o principal fator de sucesso de uma 
empresa. Mantê-lo capacitado, motivado e 
com senso de pertencimento é o que garantirá 
a perenidade do seu negócio!



Contabilidade
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A contabilidade é o retrato do seu negócio!
Como ir adiante, sem saber como ela está?



Gestor contábil

É fundamental entender os
conceitos básicos de contabilidade, e,
ter um gestor contábil PRO ATIVO, faz
com que sua empresa aproveite todos
os benefícios governamentais de forma
assertiva durante essa crise.

Tratativas fiscais estão sendo
realizadas para auxiliar os empresários
brasileiros nesse momento. Se sua
empresa ainda não tem essa gestão,
converse com seu contador.

DRE

Visualizar o DRE como
parâmetro de análise de resultados e
tomadas de decisão traz 5 grandes
benefícios, que são o de, em primeiro
lugar, manter os controles em dia,
proporcionando saber em tempo real a
situação da empresa.

Tendo isto pode-se, elencar
quais contas apresentam as maiores
distorções, entender o quanto
representa cada gasto em relação à
receita, identificar com rapidez o
ponto de equilíbrio, e, por
consequência, neste momento tão
delicado, propor melhorias, com base
em estudos de cenários, em que se
pode projetar a empresa dentro das
situações apresentadas atualmente na
economia.

Contabilidade

“

”Rodolpho Malta – CEO, Enterflex

Tão importante quanto a análise da DRE, 
que mostra a situação econômica, é o 

acompanhamento do Fluxo de Caixa, que 
diz respeito à saúde financeira da 

empresa.



Financeiro
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O Caixa é o combustível do negócio, e, o setor 
financeiro e suas análises são os que ditam a trajetória 

para o sucesso. Com as métricas financeiras o poder de 
decisão é ampliado.



Financeiro

Fluxo de caixa

Uma grande vantagem em se
analisar o fluxo de caixa, é que ele
pode ser feito através dos próprios
controles internos, gerando mais
agilidade.

Neste demonstrativo, fica
evidente quais os efeitos financeiros
ocasionados pelas políticas de
prazos, financiamentos e
investimentos.

Da mesma forma, há a
possibilidade de saber como a
empresa está gerando caixa (seu
maior intuito), se através de sua
própria operação (EBTIDA) ou de
alguma fonte que não represente

Ebtida

O EBTIDA, que traduzido do
inglês significa Lucro Antes dos
Impostos (sobre o lucro), Juros,
Depreciações e Amortizações,
mostra o quanto a empresa está
gerando de caixa a partir de sua
operação principal.

É hoje um dos indicadores
mais analisados no mercado
financeiro, pois ele pode
demonstrar o quanto a empresa
estará apta para reinvestir em sua
própria operação, tomar
investimentos de longo prazo (com
juros menores) e reduzir gastos com
juros de capital de giro, que são, na
grande maioria dos casos, nocivos
ao caixa da empresa.



Produtividade
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É consenso de que as empresas de Usinagem no Brasil de 
uma forma geral trabalham com mais de 50% de 

INEFICIÊNCIA! Números altíssimos que precisam ser
atacados.



Produtividade

+60% de produtividade

Existem inúmeras causas de
perda de produtividade.
Especialistas apontam que um
empresa poderia aumentar em até
60% da sua produtividade
otimizando seu processo produtivo,
atacando basicamente 2 fronts; o
sistema de fixação de ferramenta,
Setup e fixação de peça na
máquina.

Fixação

Ter uma ferramenta fixada
com precisão e alta tecnologia,
promove menos paradas. Por isso,
prefira cones/piças que evitem essa
perda de tempo, além de custos
com recompra, por exemplo.

Presseting (Zeramento de
ferramentas)

Se minha peça usinada é uma
figura geométrica com medidas
definidas, como sei que meu
produto final está correto, se não
meço minha fermenta de usinagem
antes de executar o serviço?

Minha ferramenta está
exatamente na medida informada
pelo fabricante?

Para fazer isso sem atrapalhar
a disponibilidade produtiva da
máquina você pode utilizar um
sistema de medição externo, como
um Presseter. Dessa forma, terá
total controle das medições e
aferições das ferramentas
garantindo muito mais eficiência no
processo.



Produtividade

Fixação de Peças

Tão importante quanto as
soluções anteriores é o sistema
de fixação de peças “Zero-
Point”, de nada adianta ter o
melhor sistema de fixação com
o controle e zeramento da
ferramenta, se ainda houver
tempo perdido com processos
obsoletos de fixação das peças
como morsas convencionais,
laxas, grampos, entre outros.

Com um sistema de
fixação “Zero-Point” o cliente
irá reduzir drasticamente o
tempo – e custo - desse
processo, além de torná-lo
muito mais preciso.

Formas mais enxutas de
fixação, que podem ajudar esse
processo são os blocos e mesas
magnéticas e indo para uma
proposta mais inovadora, o
sistema FCS que possui alta
flexibilidade e repetibilidade
para fixar diferentes formas de
peças em diferentes estágios de
produção.

“

”Alexandre Wanzuita – Gestor de Contas e 
Aplicações

Os tempos não são difíceis e 
sim diferentes. Não tem nada 
difícil e sim o que ainda não 

sabemos.



Manutenção
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O custo de reparo de uma máquina, será imversamente
proporcional a necessidade de utilização que você terá dela.

Quando um equipamento quebra em operação, os custos
envolvidos são muito maiores do que quando a manutenção

acontece preventivamente. O equipamento não quebra e o fluxo
produtivo não para.



Manutenção

Qual a importância?

Parar uma máquina que
está em funcionamento para
realizar a manutenção
preventiva é sempre um tabu.
Mas em momentos como esse,
é muito importante poder
contar com uma manutenção
preventiva de qualidade que
garanta sua produtividade.

Manutenção preventiva

É a parada agendada e
devidamente planejada de uma
máquina ou equipamento para
realizar a inspeção das partes
mecânicas e elétricas com

periodicidade a fim de garantir
as condições adequadas de
funcionamento e conservação,
gerando maior disponibilidade
e evitando paradas
inesperadas.

Muito bom, mas como isso
ajuda você nesse
momento?

Disponibilidade do
equipamento e evitar paradas
inesperadas já são dois ótimos
argumentos para a
implementar as manutenções
preventivas, porém existem
mais vantagens por trás disso:



Manutenção

Correto dimensionamento da
equipe técnica: Ao planejar as
paradas das máquinas, é possível
equilibra a carga de trabalho,
evitando excesso de pessoal,
ociosidade da equipe e horas
extras.

Redução do tempo de
máquina parada e estoque de
peças: Com o planejamento da
manutenção, é possível saber com
antecedência as necessidades de
cada máquina, evitando a falta de
peças para manutenção e
reduzindo estoques.

Confiabilidade de prazos de
produção: Sabendo que as
condições de conservação das
máquinas estão adequadas,
garante-se maior confiabilidade

para o planejamento da produção.

Satisfação do cliente:
Garantindo a disponibilidade das
máquinas e equipamentos a
manutenção preventiva colabora
com o cumprimento dos prazos de
entrega e com a qualidade do
produto entregue.

Gestão ambiental: A
manutenção preventiva ajuda a
prevenir vazamentos de itens
poluentes com lubrificantes,
fluido de corte entre outros.

“

Felipe Pires – Diretor, AllService.

A manutenção preventiva faz toda a 
diferença em um momento como esse, 

em que todos os gastos extras 
precisam ser reprimidos.

”



Investimento Produtivo
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O dia-dia nos mostra desafios de decidir entre o investimento de 
um equipamento usado e o novo. Deve-se ter claro, em nosso 

processo de produção  do que precisamos, atentando ao LONGO 
PRAZO e AS TECNOLOGIAS, atuais embarcadas em cada 

equipamento.



Investimento

Esse é o momento?

O objetivo desse
conteúdo não é fazer você
comprar nada agora, mas te
mostrar que alguns desses
gargalos, quando resolvidos,
podem fazer muita diferença
para manter a sua empresa em
pé durante a crise.

Além disso é preciso
refletir nos custos que uma
máquina antiga representa,
como baixa produtividade e
alto valor de manutenção, por
exemplo.

Ao colocar na ponta do
lápis será possível perceber
que, todo esse custo, pode

significar a vantagem em
trocar de equipamento.

Como ser melhor sem
precisar investir muito?

Nossa experiência de
quase 20 anos, nos mostrou
que, o mais importante nesse
segmento é qualificação,
planejamento, a organização
da equipe e estrutura da
fábrica.

É fundamental nesse
momento, implementar uma
sala de engenharia de fabrica,
que foque 100% no processo
produtivo.



Investimento

A disposição de máquinas,
organização de ferramentas,
um setor de gerenciamento de
projetos, equipe pensante que
trabalha e faz pela empresa são
a matéria-prima principal em

um momento como esse e em
qualquer outra fase da empresa.

Quer saber como
implementar isso na sua
fábrica? Fale com a gente!

“

Thiago Rigon – Diretor, Grupo Alltech.

Uma sala de engenharia nesse momento dará todo o suporte necessário
para sua empresa enfrentar a crise com produtividade e economia.

”



Conte com a gente!


