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Introdução: O crescimento industrial ao longo dos anos, vem demonstrando ser de
forma exponencial, de modo que, novas ferramentas são de vital necessidade de serem
desenvolvidas. Não destacamos só ferramentas físicas usadas diretamente no processo
de produção/fabricação, mas ferramentas administrativas/gestão, que vem ganhando
espaço de importância em reuniões e estudos. Uma ideia que pode ser mais explorada
e desenvolvida é um meio de interligar as empresas por um (de preferência um
software online) de comunicação que tem a fidelidade de prover parcerias entre
empresas, cidadãos e o estado.
 Objetivo: Esse sistema tem como objetivo criar uma nova área não explorada
totalmente a todas as empresas e que beneficiaria a população tanto economicamente
como ambientalmente. Toda empresa tem como compartilhar alguma coisa, como por
exemplo: Conhecimento, resto de matéria prima, equipamento parado e até serviços.
Metodologia: A construção de um site com login e senha seria o ideal para o
funcionamento de toda a ideia. Nesse site, cada empresa postaria o que teria de
disponível na sua empresa que não é utilizado ou é pouco utilizado, que outra empresa
poderia utilizar. Por exemplo, se a industria, tem em seu processo de fabricação, sucata
que não é mais utilizada, ela colocaria essa sucata online, e disponibilizaria por algum
preço ou por alguma forma de troca. Resultados: Assim como temos Certificações
como Isso 9001 que tem como objetivo melhorar a gestão de uma empresa e pode ser
aplicado em conjunto com outras normas de funcionamento, como normas de saúde
ocupacional, de meio ambiente e de segurança, teríamos esse sistema como um divisor
de águas entre o mercado. As empresas que aderirem e fazerem compartilhamento ou
vendas (a baixo custo) dentro do sistema, poderiam receber um tipo de selo de
aprovação, selo que valorizaria a empresa, diferenciando-a das demais.
	Diversas ferramentas mostraram útil a industria, como Ciclo PDCA, manutenções
preditiva e preventivas, utilizações de softwares, além de muitos outros.Esse sistema
não seria somente útil a industria mas também a população que poderia ter acesso a
compra de equipamentos a baixo custo, escolas que não tem uma
equipamento(máquina de solda por exemplo),poderia adquirir de uma empresa que a
tem parada.Uma empresa esta com dificuldade de encontrar alguém para algum
serviço dentro da empresa,poderia encontrar esse funcionário em outra empresa, que
estaria  exercendo uma função que não esta ligado ao seu diploma.
 Conclusão: Não se pode confundir com sites de vendas, ou sites de empregos, essa
ferramenta tem a ver com o uso da internet para aproxima empresas, governo e
pessoas, para juntas, buscarem o desenvolvimento de todos os setores como um todo. 
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