CURSO
7 DESPERDÍCIOS E PROGRAMA 5S
Objetivos:
 Entender o sistema básico de conceituação, localização e ação de desperdícios em
processos e produtos, através da identificação, priorização, eliminação e/ou redução, dos
possíveis problemas geradores deles;
 Elaborar e utilizar metodologia de identificação de desperdícios;
 Compreender a base de um programa 5S, sua metodologia, conceitos e utilizações.
Conteúdo Programático:
 Conceitos de desperdícios;
 Identificação: Tipos, mecanismos e funcionamento dos 7 desperdícios;
 Desperdício em lugar nenhum, valor em todo lugar;
 O Programa 5S: conceitos e aplicações;
 O papel de cada um contra os desperdícios e a favor do valor e 5S;
 Exercícios.
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 pelas dinâmicas de
grupo, cases, reflexão e visão prática dos conceitos apresentados.
Possíveis Facilitadores: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
MBA em Engenharia da Qualidade; Graduado em Administração de Empresas; Lead Assessor
(Auditor Líder) NBR ISO 14001 e NBR ISO 9001 (TÜV Rheinland); Profissional com sólida
experiência em implementação, manutenção e coordenação das NBR´S ISO 9001 e ISO 14001,
em empresas de médio-grande porte, e em órgãos públicos de esfera municipal e estadual;
Sólida experiência na coordenação dos departamentos de Garantia e Controle da Qualidade
(inspeção de recebimento, inspeção de processo, e inspeção final de produtos); Coordenação
no processo de certificação e recertificação do Sistema de Gestão da Qualidade, em 28 (vinte e
oito) órgãos do Governo Estadual; Sólida experiência como instrutor de treinamentos e
trabalhos em equipe (voltados ao Sistema de Gestão da Qualidade e Gestão Estratégica);
Sólida experiência no desenvolvimento, controle e análise de Indicadores de Desempenho
(Qualidade, Processos, Produtos, e Gestão Estratégica), visando a tomada de decisão pela
direção; Membro da bancada examinadora do Programa Qualidade Amazonas/Fundação
Nacional da Qualidade - PQA/FIEAM, ciclo ano de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 Modalidades Gestão e Processo.
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.
ANDRÉ FABIANO LIMA VALENTE
Professor de Administração de Empresas (Fucapi), ministrando as disciplinas: Logística e

Empreendedorismo, Gestão de Pessoas e Liderança, Custos Logísticos, Logística de Mercados,
Gestão da Qualidade (desde Jul/2011); Pós-Graduado em Metodologia do Ensino Superior
(Universidade Federal do Amazonas – UFAM); Graduado em Administração de Empresas
(Universidade Federal do Amazonas – UFAM). Professor da Fundação Rede Amazônica na área
de Administração de Empresas, ministrando cursos de logística e transporte (desde jan/2010).
Experiência como Analista Fiscal com atuação em logística e Supervisor de Logística.
Carga Horária:
08 horas
Período:
17/03/2018 – Horário: 08h às 17h.
Investimento:
R$ 190,00 (Cento e Noventa Reais) ou 3x R$ 70,00 nos cartões ELO, VISA e MASTERCARD.

