
"Global partner for training and
knowledge improvement"

WORKSHOP 
PERDAS E
EFICIÊNCIA
OPERACIONAL
NA INDÚSTRIA

PE
OI

31 de Janeiro 2020



"Global Partner for Training and
 Knowledge Improvement"

PERDAS E EFICIÊNCIA
OPERACIONAL NA INDÚSTRIA

O mercado atual pauta-se pela elevada competitividade e por um clima económico
desfavorável ao investimento. Neste contexto, é crucial para as empresas procurarem
outros caminhos que lhes permitam melhorar a sua produtividade e reduzir os seus custos. 

Esta procura incessante pela melhoria deve-se sustentar na sua principal “arma”, isto é, nos seus
recursos internos e na potencialização dos mesmos, tendo sempre em consideração a satisfação
dos seus clientes.

O Overall Equipment Effectiveness (OEE) define-se como uma métrica industrial que revela o grau de
eficiência de determinado processo produtivo assumindo-se como crucial para o controlo da produção e
para o alinhamento da estratégia empresarial, em conjunto com outros indicadores económicos e
financeiros. 

O aumento do indicador de OEE permitirá diminuir os custos de produção através da otimização do processo
produtivo e, desta forma, gerar uma vantagem competitiva para a empresa. Ao longo deste curso será feita a
apresentação dos dados deste indicador e, através da aplicação de metodologias Lean e com o recurso a ferramentas
de apoio operacional, estes serão analisados e sugeridas ações de melhoria a implementar que permitam o
incremento do OEE e intrinsecamente da produtividade da empresa.
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Formador HOZEN. Especialista em Supply Chain Management

Formado em Engenharia Mecânica, pelo IST.
 
 
Possui mais de 35 anos de experiência em “Supply Chain” e gestão de
operações industriais em empresas de manufatura e processo.

José Gabriel

Detentor de uma sólida experiência em gestão de fábrica, operações, qualidade, manutenção,
projetos, armazéns, fornecedores e transportes.

Consultor Sénior em Gestão de Operações e metodologias e ferramentas de Melhoria Contínua.

Projetou áreas de produção, desenvolveu organizações de serviço ao cliente, de relação com
fornecedores e integrou processos e sistemas, no mercado nacional e internacional.
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Preparar os participantes para conduzirem a
implementação de metodologias de
identificação e combate às Grandes Perdas
na Indústria com o objectivo de transformar
em ganhos reais as perdas existentes no
ativo industrial.
Transmitir, através de exercícios práticos,
uma visão realista das oportunidades que
poderá oferecer uma boa gestão das Perdas.

OBJETIVOS

A QUEM SE DESTINA
Este curso é destinado a Diretores, Gestores industriais, Gestores de produção, Supervisores, Engenheiros, Líderes de
equipas de produção, manutenção e qualidade.

CONSIDERAÇÕES
Os participantes são aceites por ordem de inscrição ( há
limite de inscrições).

A inscrição apenas será aceite após a receção da Ficha de
Inscrição enviada pelo participante via email e confirmado o
pagamento pela HOZEN Academy.

A duração do Workshop é de 7 horas a decorrer das 9h30 às
17h30.

O evento será integralmente realizado no PCI (Parque
Ciência e Inovação) em Ílhavo.

O evento apenas se realizará com um mínimo de 15
participantes.



O valor de participação é de 190€ + IVA.
 
O Valor inclui:
 
- Coffee Break
- Documentação e materiais de apoio
- Certificado de participação

INVESTIMENTO

PARCERIAS

INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES
DE PARTICIPAÇÃO
Contactar:

Jishu HOZEN Consultores, Lda - HOZEN Academy

Tlm - 965 330 038 | E-mail: info@hozenacademy.pt

Descontos para várias inscrições da mesma empresa.
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