
 
 

FLEXIBILIDADE 
  

É condição essencial do ecossistema da ETMA a capacidade de adaptação 
às constantes mudanças no mundo. 

Promover a adaptabilidade como sinónimo de inteligência e pensamento estratégico num 
clima cooperativo onde todos se sentem convidados a contribuir, expondo com mais 
liberdade, perante novos desafios que possam tornar as atividades mais eficientes. 

 Exemplos de práticas que refletem o valor acima descrito: 

• Certificação de toda a organização pelas normas de gestão de qualidade ISO 9001:2015 e 
IATF 16949:2015 com o objetivo de garantir a qualidade das peças produzidas. Saiba mais 
clicando aqui. 

•   
• Certificação ambiental pela norma ISO 1400:2015 no sentido de identificar e realizar ações 

de sustentabilidade e de controlo de impactes ambientais. Saiba mais sobre as ações da 
ETMA no reforço contínuo do caminho da sustentabilidade ambiental clicando aqui. 

•   
• Reação às adversidades – perante um cenário inesperado e nunca experienciado, a ETMA 

demonstra capacidade de antecipação e flexibilidade nas suas estratégias. E, perante um 
fenómeno em constante mudança, a análise preditiva que a empresa tem demonstrado 
ajudará a melhorar a sua capacidade de reação, bem como estar preparado para liderar a 
tomada de decisões. 

•   
• Implementação de procedimentos, métodos e ações de adaptação e mudança em resposta 

às permanentes exigências dos clientes e do mercado. Os 10 Processos Produtivos 
Integrados são um exemplo dessa capacidade de flexibilização e adaptação da ETMA. 

•   
• Programa de ideias “Open Innovation” – partindo do pressuposto de que a inovação é 

sempre positiva, a implementação desta dinâmica promove a participação da comunidade 
interna da ETMA no processo de inovação e melhoria constante da empresa, potenciando, 
em simultâneo, o fluxo interno de ideias de todos os seus colaboradores. Através do Open 
Innovation, a ETMA procura adotar um modelo de inovação mais descentralizado e flexível, 
focado na colaboração, na promoção do esforço conjunto, e na criação de desafios 
compensatórios. 

•  
• Aposta na digitalização – em contínuo desenvolvimento na ETMA, o processo da 

digitalização tem vindo a proporcionar inúmeras vantagens, entre as quais uma maior 
resolução dos problemas, uma resposta mais rápida aos clientes e fornecedores, uma 
flexibilidade no acesso à informação, bem como o acesso a qualquer altura do dia a 
documentos, processos e procedimentos por parte dos colaboradores. 

https://etmametalparts.com/pt/qualidade/
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