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O Early Management (EM) ou a gestão inicial aparece na fase
de desenvolvimento de um projeto e vai prolongar-se até o
arranque em produção em velocidade normal.
Porque é importante a gestão inicial ou antecipada na fase de
desenvolvimento?

Porque precisamos de ser ágeis para o mercado;
Porque precisamos de ser competitivos num mercado cada
vez mais global;
Porque precisamos de ter qualidade, segurança, fiabilidade,
naquilo que fazemos;
Porque de outro modo os nossos produtos / equipamentos
não vão ser aceites pelo mercado

AO FREQUENTAR A FORMAÇÃO IRÁ:
Apreender de uma forma simples, os critérios mais importantes
na gestão inicial de um projeto e como considerá-los numa fase
de conceção e desenvolvimento.

DESTINATÁRIOS
Gestores e Diretores de IDI.
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OBJETIVOS
Ao participar nesta acção, o formando:

Compreenderá que o objetivo final do EM é reduzir o LCC
(Life cycle cost);
Compreenderá que o Early Management pode trazer
para uma empresa:
- A redução do tempo para o mercado;

- O planeamento para a realização da otimização
máxima da sequência de todas as atividades;

- A incorporação máxima dos atributos considerados
fundamentais;

- A obtenção do mais rápido pay-back, do retorno do
investimento.

CONTEÚDOS ABORDADOS
Módulo 1

TPM - Pilar do controlo inicial;

Implementação do Pilar de Controlo Inicial;
A gestão do Early Management (EM);

O conceito da engenharia concorrente;
Exercício.

Módulo 2

A gestão do Early Equipment Management (EEM);
A gestão do Early Product Management (EPM);
Conceito de Prevenção de Manutenção;
Exemplos;
Exercício.
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"Formação
especializada,
atualizada e
perfeitamente
enquadrada na
realidade
operacional da sua
empresa!"

