ERASE WASTE
FOSTERING EFFICIENCY RISE
Orientamos o cliente no caminho para a Excelência
Operacional, através da nossa envolvência com a
equipa, processos, garantimos soluções personalizadas
e impactantes.

A NOSSA MISSÃO

A NOSSA VISÃO

Os nossos projetos são desenvolvidos com as
pessoas e para as pessoas, permitindo simultaneamente aos membros da equipa alcançar um nível
equivalente “Yellow Belt”.

Eliminar o desperdício, promovendo o aumento da
eficiência e competitividade das empresas e
contribuindo para um país e para um mundo mais
sustentável.

AS NOSSAS GARANTIAS
Os nossos clientes só pagam enquanto
estiverem satisfeitos!

Temos paixão no trabalho que realizamos!
O nosso cliente é a nossa paixão!

Ao fim de 2 meses os resultados já são
notórios!

Em cada 12 meses de projeto, a Erising
oferece mais um mês

Atinge-se um payback inferior a um ano para
projetos com duração superior a 8 meses

A equipa do projeto recebe formação e atinge
conhecimentos equivalentes a Yellow Belt

Caso contrário, o cliente tem uma redução
no custo do projeto, equivalente à distância
para o payback atingido

As atividades desenvolvidas garantem a
endogenização das ferramentas e das estratégias Lean e de Melhoria Contínua.

OS NOSSOS CONTACTOS

+351 919 343 310
+351 927 813 342

geral@erising.pt

linkedin.com/company/erising/

erising.pt

facebook.com/erisingpt/

RAZÕES para contratar a Erising

1

2

Desenvolvemos
soluções únicas
adaptadas à realidade
do cliente, que garantem o aumento da
produtividade.

O elevado envolvimento da
equipa no processo do
cliente, assegura a
eliminação definitiva de
desperdícios e de não-conformidades.

Um projeto Erising é
um investimento de
retorno garantido.

A Erising garante um
retorno do investimento em
menos de 1 ano, como
prova o seu portefólio

5

3

4

O projeto Erising é
desenhado para a
autonomia do cliente.

Os nossos projetos são
desenvolvidos por
equipas com experiência
e formação avançadas.

Um projeto Erising
conduz o cliente para
a Excelência
Operacional.

As equipas são treinadas
durante o projeto de forma a
se tornarem autossuficientes
na gestão da Melhoria
Contínua.

A nossa equipa tem
elementos com mais de 20
anos de experiência em
Lean e Melhoria Contínua,
e com níveis de Green Belt
a Master Black Belt.

Ajudamos a que atinja um
desempenho alinhado com
as melhores práticas
internacionais, potenciando
um posicionamento
competitivo no mercado.

O NOSSO IMPACTO

Indústria dos

Moldes

Indústria de transformação

Plástica
Indústria

Biofarmacêutica
Indústria da construção de

Módulos

Indústria da produção de

Transformadores

Redução de
Custos Anual de

77 k€

Payback em

Redução de
Custos Anual de

75 k€

Payback em

Redução de
Custos Anual de

44 k€

Payback em

Redução de
Custos Anual de

72 k€

Redução de
Custos Anual de

11 M€

OS NOSSOS CONTACTOS

6 meses
5 meses

11 meses

+351 919 343 310
+351 927 813 342

Payback em

6 meses

geral@erising.pt

linkedin.com/company/erising/

erising.pt

facebook.com/erisingpt/

