
Ativação de projetos e compra de 
equipamentos

A ativação de projetos e a compra de equipamentos são realizadas dentro do processo 
de aprovisionamento, para garantir a qualidade e a pontualidade das entregas de 
mercadorias e componentes. A Applus+ controla o progresso do fabrico nas instalações 
do fornecedor, com o objetivo de garantir que as mercadorias requisitadas chegam ao 
local combinado, com a qualidade combinada e na data de entrega combinada através 
do contrato. Habitualmente, a inspeção é realizada presencialmente nas instalações do 
fabricante ou do fornecedor do fabricante; no entanto, algumas tarefas podem ser 
realizadas à distância.

A NOSSA SOLUÇÃO

A Applus+ proporciona um serviço de ativação de projetos e compra de equipamentos 
eficiente e rentável através da nossa vasta rede de inspetores situados 
estrategicamente, nas proximidades dos principais locais de fabrico em todo o mundo. 
Os nossos inspetores são especialistas na planificação de produção e em processos de 
fabrico em todas as principais disciplinas industriais e equipamentos. Trabalhamos com o 
fabricante para identificar atrasos e potenciais problemas, com o objetivo de cumprir os 
tempos de fabrico e de entrega.
 
Os nossos inspetores não só efetuam o acompanhamento de um pedido e garantem que 
são estudadas todas as possibilidades existentes para melhorar a data de entrega 
proposta, mas também, além disso, realizam um processo exaustivo de identificação e 
de resolução de problemas para garantirem que os prazos de entrega previstos são 
respeitados. Este trabalho implica reuniões de pré-produção; estabelecimento de 
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programas; supervisão da engenharia, das encomendas a fornecedores do fabricante, 
do fabrico e dos ensaios; apresentação/aprovação da documentação de envio e 
conclusão de encomendas.
 
Na Applus+ estamos bastante conscientes da clara distinção que existe entre 
'informação sobre o estado do processo' e a expedição de projetos e aquisições. O nosso 
serviço centra-se em reduzir ao máximo a duração de cada fase de produção, em vez de 
limitar-se a informar sobre o seu estado atual.
 
A competência e a eficiência dos nossos inspetores são constantemente monitorizadas e 
avaliadas, de acordo com o nosso sistema de gestão de qualidade, para garantir que o 
nosso elevado nível de serviço é igual em todo o mundo. Os avisos de saída de 
mercadorias e os relatórios pontuais enviados diretamente ao cliente a partir das 
instalações do fabricante são obrigatórios.
 
O nosso sistema online de gestão próprio, AMIS, proporciona ao cliente um portal 
seguro que lhe permite efetuar o acompanhamento e controlar o progresso, o 
orçamento e a planificação de todas as tarefas de aprovisionamento em qualquer parte 
do mundo e em tempo real.

Clientes alvo

Atualmente, a ativação de projetos e a compra de equipamentos constitui uma parte 
essencial do processo de aprovisionamento. No passado, considerava-se uma medida 
mais corretiva do que preventiva. No entanto, dado que os calendários e os custos dos 
projetos se tornaram fatores cada vez mais determinantes, na atualidade este serviço é 
habitualmente incorporado na planificação do projeto desde o princípio.
 
Ainda que o melhor seja realizar a ativação de projetos e a compra de equipamentos 
como um processo contínuo a partir do momento em que se realiza uma encomenda, 
por vezes só surge na sequência de um atraso grave na entrega de uma encomenda 
específica.
 
De acordo com as necessidades do cliente, os serviços podem ser prestados em 
qualquer uma das fases de um projeto, incluindo o fabrico e a montagem, a retificação, 
os trabalhos por falta de material ou pela superação de ensaios ou inspeções, o 
embalamento ou a expedição e a apresentação de documentos.

Principais benefícios para o cliente

Um serviço de ativação de projetos e compra de equipamentos pontual e eficaz ajuda o 
cliente a assegurar-se que:

Contato: info@applusnorcontrol.com



Os equipamentos encomendados são fabricados e entregues no prazo estipulado 
(ou antes).
Os atrasos na cadeia de fornecimento são reduzidos ao mínimo.
Quando acontece um atraso, é imediatamente estabelecido um plano de 
contingência para minimizar o possível impacto para o cliente.
Consegue-se uma maior rentabilidade e, se for o caso, evitam-se penalizações 
graças à poupança de tempo.

 
Os serviços de ativação de projetos e compra de equipamentos revelam-se 
especialmente úteis quando participam novos fornecedores na cadeia de fornecimento, 
sobretudo em regiões nas quais não se tem experiência prévia. Em tais casos, é uma 
enorme vantagem para o cliente poder contar com um inspetor de confiança, muito 
qualificado e com conhecimentos valiosos do contexto local, que efetue o 
acompanhamento das encomendas e que garanta a pontualidade das entregas.
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