CURSO
KAIZEN – METODOLOGIA PARA MELHORIA CONTÍNUA
Objetivo:
Capacitar para a melhoria contínua dos processos de QUALIDADE e PRODUTIVIDADE e a
conseqüente redução das perdas, eliminando ou reduzindo aquilo que não agrega valor ao
produto e ao processo.
Programa:
 Metodologia Kaizen – Melhoria Contínua;
 Sistema Toyota de Produção;
 O que é Kaizen;
 Os 3M's;
 Melhorias sem padrão x Kaizen;
 Motivos do insucesso no Kaizen e a administração;
 O Guarda Chuva Kaizen;
 Kaizen x Kaikaku;
 A sinergia Kaikaku/Kaizen;
 7 Condições essenciais na implantação do Kaizen;
 A verdadeira mentalidade Kaizen;
 Mini Kaizen (Quick And Easy Kaizen);
 O Kaizen Blitz e suas limitações;
 Os programas de sugestão para o Kaizen;
 Cuidados para os programas de sugestão;
 Os círculos de Kaizen;
 Exercícios.
Público Alvo:
Profissionais de qualquer tipo de indústria das áreas Produtivas, Administrativas, de
Engenharia, Processos, Qualidade, Manutenção, etc.
Metodologia:
O curso será desenvolvido através de técnicas teórico-expositivas. A teoria será ministrada
através de aulas expositivas dialogadas, construção de conceitos, trabalhos em grupo e
individuais e estudo de casos. Também serão utilizados exercícios para fixação do conteúdo
apresentado, além de recursos audiovisuais.
Facilitador: ANDRÉ LIMA DE ALMEIDA
Engenheiro de produção, experiência profissional consolidada na área de Produção e
Qualidade em empresas expressivas no mercado nos segmentos indústria – turbinas,
equipamentos, motocicletas, produtos automotivos, Terminais de Auto-atendimento e
Facilities. Expertise em boas práticas ‘Lean’ e de Qualidade (Kaizen, Jidoka, Leader Standard
Work e Value Stream Mapping) e conhecimento prático em atendimento de metas de início de
produção de Novos Modelos. Gerenciamento de índices de Qualidade (aprovação e rejeição de
linhas). Supervisão de times de alta performance. Foi responsável pela Gestão de Melhoria
Contínua da Voith Hydro da Amazônia (OpEx Expert), com experiência em Novos Modelos e
Qualidade. Responsável de TPM na fábrica. Responsável pelo conceito “Benchmark Mundial”
da Planta da Voith Hydro Manaus pela Diretoria geral da Voith Hydro. Vencedor de Prêmios
relacionados à Melhoria da Qualidade, como Jidoka (Continental) e Best Quality (Honda).
Carga Horária:

12 horas
Período:
20 a 22/08/18 – Horário: 18h às 22h.
Investimento:
R$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais) ou 3x R$ 88,00 nos cartões ELO, VISA e MASTERCARD.

