CURSO
LIDERANÇA LEAN
Objetivo:
Capacitar e desenvolver habilidades de liderança sob princípios da Filosofia Lean através da conscientização
sobre o novo papel exigido dos Líderes pela transformação Lean;
Proporcionar aos participantes o conhecimento necessário sobre o perfil do líder no sistema Lean,
disponibilizando ferramentas para auxiliar no seu desenvolvimento.
Programa:
 Histórico do perfil de liderança ao longo da evolução dos sistemas de produção;
 O novo contexto da Liderança e a Liderança Lean;
 Desenvolvimento de equipes sob a ótica Lean;
 O papel das altas Lideranças na Transformação Lean;
 Excelência nas pessoas e o poder de envolvimento dos funcionários;
 Comunicação como catalisador da transformação Lean;
 Trabalho Padrão da Liderança: a base para sustentação;
 A importância do feedback, coaching e reconhecimento no sistema Lean.
Público Alvo:
Diretores, gerentes, supervisores e coordenadores de empresas industriais, comerciais ou de serviços, analistas,
programadores de produção, gestores de estoques e materiais, líderes de produção, professores, consultores e
estudantes.
Metodologia:
O curso será desenvolvido por meio de uma metodologia interativa, com base em conceitos modernos e práticas
baseadas na realidade. A aprendizagem será reforçada por dinâmicas de grupo e exercícios, permitindo aos
participantes uma maior assimilação e interiorização dos conceitos apresentados.
Possíveis Facilitadores: ROMÁN EUGÊNIO CALFAS
Pós-Graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e Engenharia de Produção; Graduado em Engenharia
Elétrica (UFAM); Especialista em TPM; Black Belt Six Sigma; Instrutor de treinamentos voltados para
Produtividade, Qualidade e Segurança; Instrutor de NR 10, SEP e NR 12. Mais de 20 anos de experiência em
empresas como LG, 3M, Coca-Cola, Heiniken, atuando em Gestão e Manutenção de Ativos, implantando
programa TPM, realizando projetos de six sigma e realizando treinamentos.
MÁRCIO SANTOS GUEDES
Black Belt Six Sigma; Graduado em Administração com ênfase em Gestão Financeira; Sólidos conhecimentos em
Legislação Internacional, Fiscal e Aduaneira para o PIM; Mais de 20 anos de experiência em empresas de médio e
grande porte nas áreas de logística, materiais, suprimentos, produção e controladoria, com forte atuação em
projetos de redução e otimização de custos, melhorias de processos e controles, bem como nível de qualidade
de entregas para atendimento de metas. Facilitador de treinamentos voltados para a área da qualidade e
Ferramentas Lean.
Carga Horária:
16 horas
Agenda:
29/05 a 01/06/17 – Horário: 18h às 22h.
Investimento:
R$ 295,00 (Duzentos e noventa e cinco reais) ou 3x R$ 108,00 nos cartões VISA e MASTERCARD.
Inscrições e Informações:
Qualynorte Consultoria e Treinamento Ltda
Rua 24 de maio, nº 220, 6º andar, salas 617/618 – Edifício Rio Negro Center – Centro – Manaus/AM
Fones: 3622-8704 / 98137-8976 (Wapp)
E-mail: comercial@qualynorte.com.br
Website: www.qualynorte.com.br
Facebook: facebook.com/qualynorteconsultoria

