INOVAÇÃO
Focalizar a gestão de acordo com as necessidades dos clientes, apostando em novas
tecnologias e na inovação dos serviços e produtos.
A ETMA procura estar em constante Inovação, no setor onde atua, indo sempre de encontro a
uma estratégia, acompanhando tendências e trabalhando no sentido da melhoria contínua.
Neste contexto, têm vindo a ser realizadas diversas ações, entre as quais se destacam:
•

Investimento em equipamentos – Num mercado cada vez mais marcado pela
competitividade, manter a ETMA alinhada com os novos equipamentos e as novas
tecnologias e conceitos será sempre um grande diferencial competitivo, capaz de
melhorar significativamente inúmeros aspetos da sua rotina produtiva e empresarial.

•
•

Fomento da inovação no dia a dia da ETMA – A gestão diária da investigação e
desenvolvimento, realizada pelo Departamento de I&D, torna a empresa capaz para a
melhoria e inovação de processos, bem como a adaptação a novos projetos e aos
novos desafios lançados pelo mercado.

•
•

Parceria com instituições das áreas científica, tecnológica e do Ensino Superior – A
participação da ETMA em projetos conjuntos com organizações como o INESC TEC –
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, o CATIM –
Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica e a Universidade do Minho,
permitem à ETMA dar resposta às cada vez mais exigentes solicitações dos seus
clientes. Exemplos desses projetos conjuntos são o Projeto TECHPARTS e o ETMA 4.0
– Ferramenta de planeamento avançado APS.

•
•

Implementação de filosofias de melhoria contínua – Na ETMA, a gestão da produção
está no centro da sua estratégia, como forma de melhoria contínua da sua eficácia.
Prova disso tem sido a implementação do Kaizen Diário, dos 5S, e dos Quadros Andon.

•
•

Programa Open Innovation – Desenvolvimento de um programa de ideias de inovação
aberto a todos os colaboradores da ETMA, com o objetivo de poderem ser colocadas
em prática as suas sugestões e soluções mais inovadoras. Premiando as melhores
ideias procura-se, igualmente, que a Inovação se torne uma rotina e parte da cultura
organizacional da empresa.

