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movimento e defeitos).  
/*� ������ �##�# ��#o���+���#� � 0��*�����  �*1��� � � �� o� � ��#�� ��

produção diminuem. As ferramentas "lean" incluem processos contínuos de 
��.*�#� a��2��� o����()� 4o�**4 ,�� #������ �� a��!��5 �

elementos/processos à prova de falhas (Poka-Yoka). 
Os pontos-chave do lean production são: 

Q6789:7:; <=<78 9>;:97<7 - �� � !�#�� �� 42��� ��f����4� � ����()� � #�*�()�
dos problemas em s�� ���$� u 
M9?9>9@7AB= := :;CF;H:IJ9= - �*� ���()� �� ����# �# ���-�����# 0�� �)� �e 
valor agregado e redes de segurança, otimização do uso dos recursos 
escassos (capital, pessoas e espaço).
M;8K=H97 J=?<I?67 - redução de custos, melhoria da qualidade, au ���� ��
produtividade e compartilhamento da informação
NH=J;CC=C OF688O - �# o������# #)� ��������# o�*� �*����� f���*� � �)�
empurrados para o fim da cadeia de produção.
S8;T9U989:7:; - o����2�� ��o��� ���� ��f������# *���# �� $����� -�������� ��
produtos, sem comprometer a eficiência devido a volumes menores de 
produção.
V=?C<H6AB= ; >7?6<;?AB= �� � � ��*�()� � *��$� o��2� �� �#

fornecedores tomando acordos para compartilhar o risco, os custos e a 
informação. Lean é basicamente tudo o que concerne a obt��()� ��  �������#
corretos, no local correto, na quantidade correta, minimizando o desperdício, 
sendo flexível e aberto a mudanças 

WBJETIVOS 
X��1���� �# ��������# ���� ���������� � f���� ����# �� ��.*�#� ��

sistemas produtivos, com o objetivo de aplicação direta na organização para 
a eliminação de desperdícios. 

DESTINATÁRIOS 
/#�� ���#� ��#����-se a todos os colaboradores que têm de desenvolver 
o��p����# ������ �� ��$���2�()o e estejam envolvidos em proje��# ��

melhorias, identificação e eliminação de desperdicio nas áreas produtivas. 

YONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
· Introdução à filosofia Lean; 

·Z���# �# ��#o���+���# �� %�#�� � �������-�[ 

·Z���# �#  "����# ���*�2���# o��� �*� ���()� �� ��#o���+���#[ 

·\�o��� � �#���� ����* – caso prático; 

· Simulações Lean – realização de jogos. 
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