
 

                                                                     

                                         

Soluções Individuais para Empresas Únicas 

A ACDG é uma empresa de consultoria em gestão desde 1996, com projetos 

realizados em diversos segmentos, no Brasil e no Exterior, com mais de 250 

projetos realizados para empresas como Votorantim, Fiat, Whirlpool, Rumo 

Logística, Furukawa Latam etc. 

Tendo como foco a geração de Resultado Constante, e o desenvolvimento da 

empresa e de seus gestores ao longo do tempo. 

Nossos valores, como compromisso com resultados, determinação, 

responsabilidade e confiança, busca pela excelência e perfeição em tudo que 

fazemos, são princípios fundamentais que regem nossa conduta. 

Somos um parceiro fiel para melhorar seus Resultados 

Somos especialista em gestão, onde nosso maior objetivo é ajudar nossos 

clientes a potencializar seus resultados de forma significativa (ROI). Não somos 

uma consultoria de recomendação, mas sim uma consultoria focada na 

implantação e resultados. Nosso foco é apoiar nossos clientes com metodologia 

avançada e técnicas de gestão que garantirão melhorias de indicadores de 

desempenho e resultados operacionais, impactando na lucratividade da 

empresa. 

Metodologia 

Através de um portfólio de soluções modernas, auxiliamos nossos clientes a 

melhorarem ainda mais seus resultados e a rentabilizar os recursos disponíveis 

em sua empresa, atuando em três pilares: Pessoas, Processos e Sistemas 

Gerenciais.  

Pessoas 

A empresa é composta por pessoas, portanto a melhoria do desempenho da 

empresa se dá através da melhoria do comportamento das pessoas. Sejam 

melhorias individuais, coletivas ou organizacionais. 

Para quem quer melhorar ainda mais 
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Usamos a metodologia C.H.A. (Conhecimento Habilidade Atitude) para atuar na 

adequação da atitude e no perfil proativo dos gestores para juntos buscarmos 

melhorias no desempenho. 

Faça a avaliação C.H.A. de sua empresa online e gratuitamente. Acesse nosso 

site: https://acdg.com.br/lp-sistema/ 

Processos 

Para identificarmos o potencial de oportunidades a serem alcançados é de 

fundamental importância a realização da fase inicial AS IS, onde quantificamos 

e qualificamos as melhorias de processos a adequação dos sistemas de Gestão 

Operacional e a Atitude Pró ativa das pessoas. Após esta análise definimos o 

TO BE a ser implantado. 

Sistemas Gerenciais 

Através da implantação do PDCA conseguimos adequar e desenvolver 

ferramentas de gestão orientadas para geração de resultados constantes e 

sustentáveis. 

Portfólios 

Através de projetos conjuntos e cronograma pré definido, potencializamos os 

indicadores de desempenho que deverão impactar em resultados financeiros 

mensuráveis, sendo eles: 

o Aumento de faturamento 
o Redução de custos 
o Eficácia Operacional e Comercial 
o Melhoria da Qualidade 
o Atendimento de Prazos 
o Satisfação de clientes 
o EBIDTA 
o Fluxo de Caixa 

Nossos projetos possuem como característica principal a geração de resultados 

mensuráveis, com ROI (Return on Investment) e Pay Back. 

O projeto precisa ter o apoio, patrocínio e participação da alta administração da 

empresa para que possa implantar as mudanças culturais e organizacionais 

necessárias para geração de resultados sustentáveis. 
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