CURSO
BALANCEAMENTO DE PROCESSOS
Objetivo:
Capacitar os participantes na metodologia e nas ferramentas aplicadas que fazem parte da
visão enxuta, de utilizar melhor os recursos disponíveis através do conhecimento: dos tipos de
processos, sistemas de produção, layout industrial e valor agregado.
Conteúdo Programático:
 Conscientizar-se do significado e da importância do fluxo contínuo;
 Entender os processos de transformação;
 Reconhecer os tipos de lay-out;
 Determinar os passos para Transformação Enxuta;
 Aprender Ferramenta Cronoanálise;
 Conhecer os 07 Desperdícios nos processos industriais;
 Reconhecer os Benefícios das principais ferramentas Lean;
 Determinar o que é valor e o que é desperdício;
 Entender a importância do compromisso de cada um e os impactos nos resultados da
empresa.
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.
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 VoithHydro. Vencedor de Prêmios
relacionados à Melhoria da Qualidade, como Jidoka (Continental) e Best Quality(Honda).
Carga Horária:
16 horas
Período:
05 a 08/11/18 – Horário: 18h às 22h.
Investimento:
R$ 290,00 (Duzentos e noventa reais) ou 3x R$ 107,00 nos cartões VISA, MASTERCARD, ELO e
HIPERCARD.

