IMPLANTANDO O SHIFT EXCELLENCE NA SUA EMPRESA
Como um gerente,
quando você está
voltando para casa
no final do dia, você
lembra de 100% do
trabalho que realizou
naquele dia?

Os seus operadores lembram de
100% das variadas atividades
na troca de turno?

Evitar riscos é a prioridade em plantas complexas, mas acidentes industriais nos últimos 35 anos
continuam sendo causados por procedimentos humanos. Garanta a você e aos seus trabalhadores
a segurança e a tranquilidade necessárias implantando o SHIFT EXCELLENCE em sua empresa.
Trabalhadores informados são uma parte essencial da camada
de proteção que mantem a planta funcionando de maneira segura. Quando você investe na forma com a qual os seus trabalhadores operam a planta diariamente, você potencializa o conhecimento deles, aumentando a sua consciência e eficiência,
e garantindo a excelência no turno.
O objetivo do Shift Excellence não é reduzir o seu pessoal através da digitalização de processos de turno, mas utilizá-los integralmente combinando transformação digital com julgamento
e consciência humanos. É garantir que os operadores tenham
toda a informação que eles precisam, quando eles precisam,

Em um estudo com base em 50 acidentes industriais que aconteceram nos últimos 35 anos, identificou-se que o erro processual humano resultou
em 321 mortes, 1165 lesões e prejuízos na ordem
de US$ 151.480.000.000.

sem confiar exclusivamente em fontes de dados desconectadas ou memória humana durante operações do turno.
Com o Shift Excellence a sua empresa digitaliza operações,
reduzindo riscos e melhorando o compliance. Transforme e conecte processos operacionais como:
• Troca de Turno;
• Entradas Manuais e Automáticas de Livro de Registros;
• Instruções Diárias de Trabalho;
• Ordens Operacionais.
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Com essas transformações de papel e planilhas, você melhorará a continuidade nas mudanças de turno e eliminará os tradicionais silos entre departamentos, operando a planta como um
mesmo time, com alta visibilidade e maior responsabilidade. Os
registros manual e automático dos eventos conduzem ações e
atualizações em tempo real. Os operadores gravam e rastreiam
eventos da planta digitalmente com os seus dispositivos móveis. Os supervisores e gerentes têm uma visão praticamente
em tempo real do status da planta e podem antever condições
perigosas para reagirem mais rapidamente. Na troca de turno,
as informações relevantes são automaticamente coletadas, organizadas e apresentadas por meio de relatório. Um processo
que antes demorava horas agora é simplificado por uma visão
geral integrada de atividades operacionais que estão em curso
para o próximo turno. Obtenha uma redução em suas despesas
de operação (custos OPEX) à medida que as suas taxas de incidentes diminuem e a confiança de produção e a produtividade
do operador aumenta.
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Quando os trabalhadores se sentem mais produtivos e seguros,
a satisfação do funcionário também aumenta. Reduza o risco
de como os procedimentos são executados, de como as informações são coletadas e decisões são tomadas ao longo do turno com o Shift Excellence.
Dessa forma, os trabalhadores que estão chegando terão a
confiança de que estarão cientes de todas as condições e perigos potenciais da planta, e os trabalhadores que estão saindo
terão a tranquilidade de ter completado e comunicado as atividades do turno.

Evitar riscos é a prioridade principal.
Implemente o Shift Excellence e garanta a sua segurança e de seus trabalhadores.
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