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CASO DE ESTUDO | Setor Automóvel

Desafio
Com um universo de perto de 300 máquinas de injeção, a 
gestão de produção era feita através de registos manuais pelos 
colaboradores em cada posto e com o preenchimento de 
indicadores de supervisão em quadros visuais. 





O Projeto tem três objetivos principais:














solução

O proGrow está integrado com o ERP e com todas as 
máquinas de injeção de 7 fábricas,  sendo possível a 
gestão de todo o universo Simoldes numa visão única e 
com alertas e escalonamento em situações de desvios 
aos objetivos planeados. Todas as paragens e micro 
paragens são categorizadas no proGrow, alertando 
automaticamente os respetivos departamentos.


A implementação e configuração da plataforma proGrow 
de uma forma global e integrada foi a resposta escolhida 
pela Simoldes para este desafio.

São disponibilizados relatório automáticos configurados 
para acompanharem todas as reuniões de avaliação de 
desempenho, desde uma reunião diária operacional até a 
uma reunião mensal de gestão.

Foram digitalizados processos de instruções de trabalho 
e SMED, bem como a gestão e acompanhamento dos 
projetos de melhoria contínua.


Shopfloor

Relatórios Automáticos

Gestão de Workflows

Resultados

567K€/ano 

Ganhos potenciais via processo 
Melhoria Contínua


463K€/ano 

Potencial de ganhos em redução 
de tarefas administrativas


507K€/ano 

Potenciais Resultados de 
aumento de Eficiência


O retorno de investimento foi claro desde 
o início do projeto, sendo que apenas o 
vértice da redução de trabalho 
administrativo foi suficiente para a 
recuperação do investimento na 
plataforma proGrow a curto prazo. Os 
potenciais ganhos a médio prazo 
mostram a rentabilidade real deste 
caminho da digitalização.

ClientE

Simoldes Plásticos é uma das divisões dentro do grupo Simoldes que conta com 9 
fábricas espalhadas por Portugal, França, Polónia, República Checa, Brasil e Marrocos. 
A Simoldes Plásticos produz componentes plásticos para o setor automóvel, 
fornecendo OEMs como Renault, Volkswagen, Stellantis, GM, Porsche, entre outros.



Aumentar o desempenho da equipa da Simoldes reduzindo 
as tarefas administrativas sem valor acrescentado; 










Aumentar a performance dos Indicadores, nomeadamente 
o OEE, através da resposta rápida a problemas de 
performance espelhadas na informação disponibilizada;











Digitalizar a Melhoria Contínua, promovendo a partilha de 
know-how.












95% Exportação610M€em 2019 5200 Colaboradores

Tornava-se assim um processo complexo, pesado e moroso na 

análise do histórico criado. 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CASO DE ESTUDO | Supply Chain

Desafio
Antes da implementação do proGrow a informação encontrava-se 
descentralizada entre ficheiros de cálculo e 5 sistemas de 
informação diferentes. Com mais de 5 milhões de registos por ano 
de todas as movimentações do centro, por mais esforço 
administrativo investido as análises eram demoradas provendo 
uma baixa partilha da informação e correspondente capacidade de 
reação e melhoria. O grupo Nestlé conta com uma maturidade 
elevada na sua contante aposta na excelência operacional 
promovida pelo seu programa global NCE – Nestlé Continuous 
Excellence. No entanto as iniciativas são geridas em papel e 
quadros visuais tornando o processo difícil de alimentar e 
disseminar pela organização.

O projeto, que se iniciou em 2018 com uma duração de  3 meses, 
teve três objetivos principais: 














solução

O proGrow foi integrado com 5 sistemas de informação e fruto 
da sua capacidade de correlação de dados de fontes 
diferentes em tempo real permitiu dar uma visibilidade crucial 
das operações do centro. Análises como a produtividade 
global, tempos de utilização, quantidade de movimentos ou 
desvios no planeamento tornaram-se constantemente 
disponíveis e atualizadas. A transparência proporcionada 
permitiu a restruturação das equipas e dos horários, reforçar o 
trabalho em melhoria contínua com base em dados reais e 
ainda contribuir para o processo paperless da Nestlé.



Foram desenhados 12 relatórios automáticos que 
disponibilizam 44 KPIs e que passaram a ser o suporte de 
todas as reuniões de avaliação de desempenho, desde uma 
reunião diária operacional até a uma reunião mensal de gestão. 


Por último ainda foi digitalizada a metodologia de planeamento 
estratégico e gestão de projetos A3. Desta forma foi 
potenciada a colaboração e centralização de informação, 
havendo agora um histórico simples alicerçado por 
ferramentas de fácil partilha de know-how. 


Análise Dados

Digitalização Reuniões

Digitalização Melhoria Contínua

Resultados

66 iniciativas/ano

de melhoria continua



34,5 % 

potencial redução de tempo 
sem valor agregado


760 k€/ano 

potenciais resultados de 
aumento de eficiência


O retorno de investimento do 
projeto passou pela redução do 
trabalho administrativo, que por si 
só já tornou o projeto lucrável. No 
entanto os maiores ganhos recaíram 
sobre a redução do tempo sem valor 
agregado das equipas operacionais. 
A introdução do proGrow no centro 
possibilitou a continua melhoria da 
eficiência e resultados financeiros 
da Nestlé Portugal. 


ClientE

O centro de abastecimento de Avanca da Nestlé trabalha 24h por dia, 7 dias por 
semana, e abastece cerca de 90% das operações logísticas da Nestlé em toda a 
península Ibérica. Neste centro são geridas mais de 1000 referências de produtos 
alimentares diferentes. 

66% Exportações
500M€ em 2018
 2066 Colaboradores 
(PT)

Aumentar a performance operacional através da 
monitorização e acompanhamento de KPIs em 
tempo real;









Aumentar a performance da equipa de gestão 
intermédia  ao reduzir as tarefas sem valor 
acrescentado; 












Digitalizar as ferramentas de Melhoria Contínua, 
promovendo uma maior partilha de know-how e 
lições aprendidas.
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Quer experimentar uma demo?
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João Duarte

joao.duarte@progrow.io

+351 915 298 540

MARQUE UMA DEMO

https://www.progrow.io/pt/sobrenos/contactos
http://progrow.io

