
Guia de Desafios



A Jornada Agile é a trilha perfeita para empresas que 
querem dar seus primeiros passos na inovação aberta 

e impulsionar sua indústria no processo de 
modernização de seus processos.



DADOS



Desenvolve.Ai 2.0 Jornada Agile
Guia de Desafios para Dados

1) Integração de Dados  
Um sistema capaz de coletar e 
armazenar os dados das máquinas.

2) Ferramentas para 
visualização de dados.
Um sistema capaz de visualizar 
dados coletados pelas máquinas.

3) Aplicativo para Inputs de 
Dados 
Um sistema capaz de criar um 
formulário de preenchimento de 
dados 

4) Sistema de Gestão sem Papel 
Criar supervisórios para facilitar a 
visualização e gestão das 
informações.

5) Sistema de Gestão 
Data-Driven
Um sistema que utiliza dados para 
tomadas de decisões inteligentes em 
tempo real.

DADOS



PRODUÇÃO
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Guia de Desafios de Produção

PRODUÇÃO

1) Rastreabilidade de 
Produto e/ou Peça.   
Um sistema capaz de rastrear a 
localização, defeitos, origem de 
uma peça e/ou produto. 

2) Prevenção de Defeitos
Um sistema de rastreabilidade 
para identificar cada etapa do 
processo, sua origem e sua 
entrega. 

3) Contagem e Identificação 
de Peças e/ou Produto 
Sensores para contabilidade de 
peças e/ou produtos

4) Contabilizar os consumos de 
material e/ou produto.   
Um sistema capaz de indicar e 
contabilizar de forma automática as 
gravações desses valores. 

5) Automação do Planejamento e 
Controle de Produção.
Um sistema capaz de abrir as ordens 
de produção diárias e que use 
inteligência para criar o melhor 
planejamento com base no solicitante. 

6) Monitoramento da Qualidade.   
Um sistema capaz de analisar e 
controlar a qualidade do processos por 
meio de Inputs de testes e/ou controle

8) Monitoramento de Produtividade 
dos equipamentos
Um sistema que monitora as paradas e 
identifica a produtividade do equipamento 
e/ou maquinário. 

7) Aplicativo para Inputs de Dados 
para Gestão da Qualidade
Um sistema capaz de criar um formulário 
de preenchimento de dados 



MANUTENÇÃO
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Manutenção 1) Manutenção Preventiva  
Manutenção gerenciada por um 
sistema digital.

2) Manutenção Preditiva
Sensores que indicam o momento 
certo da manutenção. 

3) Calibração automática de algum 
maquinário e/ou equipamento.
Sistema de automação para calibração e/ou 
conferência de algum maquinário ou 
equipamento. 

4) Sistema de Gestão de Manutenção
Um sistema que faça a gestão dos ajustes e 
manutenções feitas pela equipe de 
manutenção.



GESTÃO ADMINISTRATIVA
E DE PROCESSOS
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Guia de Desafios de Gestão Administrativa e de Processos

GESTÃO 
ADMINISTRATIVA

E DE PROCESSOS

1) Inteligência de Mercado
Medir interesse do mercado 
sobre os preços e produtos 
ofertados

2) Performance de Vendas
Sistema de monitoramento de 
performance de vendas e 
solicitação de pedidos. 

3) Relação de ações de 
marketing e vendas
Sistema que monitora o retorno das 
ações de marketing e o reflexo das 
ações em relação a vendas.  

4) Gestão de Compras
Sistema que monitora pedidos, 
cotações e controle da jornada 
de compra. 
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