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A Nike, a 3M, a Mercedes-Benz e a Flextronics vão detalhar seus cases de “logística interna lean” no 2º Seminário de Logística Lean, dia 10 
de abril de 2013, encontro que vai ocorrer no Flextronics Institute of Technology, dentro da fábrica da Flextronics, em Sorocaba, no interior 
de São Paulo. O Seminário vai reunir alguns dos mais relevantes cases de implementação do Sistema Lean na “logística interna”, que vão 
detalhar, na prática, como essas empresas estão conseguindo eliminar desperdícios e aumentar competitividade. 

Um grande destaque será a apresentação, pela primeira vez no Brasil, do case internacional de logística da Nike, mais precisamente do mega 
Centro de Logística que a empresa mantém na cidade de Laakdal, na Bélgica, na Europa. Será na palestra “Logística lean aplicada ao centro 
de distribuição na Europa”, aplicada por Alex Andrade, executivo brasileiro que atua nesse centro belga como Diretor de Logística da famosa 
marca. 

Outro case dos mais interessantes será o da logística lean implementado hoje na maior fábrica brasileira da 3M, em Sumaré, no interior de 
São Paulo, responsável por 60% do faturamento da empresa no Brasil e que reúne 5 grandes manufaturas e 23 pontos de entregas e coletas, 
responsáveis pela produção de 13 mil produtos diferentes. Pois será na palestra “Logística lean na logística de abastecimento interno e na 
armazenagem”, que Reginaldo J. Debrino, Gerente de Logística da 3M, responsável por todo processo de inbound da fábrica da empresa em 
Sumaré, vai explicar como foi necessário adotar o Sistema Lean na logística da companhia para que tal processo não se tornasse “o gargalo” 
da empresa. 

E também o interessante case de logística lean da Mercedes-Benz, apresentado por Ugo Ibusuki, Gerente Senior de Compras da montadora, 
que vai aplicar a palestra “Implementando ciclo de kaizen e cost oriented na cadeia de suprimentos”. O executivo vai detalhar, por 
exemplo, como a Mercedes-Benz está coordenando atividades de kaizen nos fornecedores, objetivando realizar o conceito de COSD - Cost 
Oriented Supplier Development em parceria com a cadeia de fornecedores do setor automotivo.  

O Seminário ainda contará com uma “Visita Orientada” exclusiva às instalações da fábrica da Flextronics – montadora de equipamentos 
eletrônicos, uma das maiores do mundo no setor – em Sorocaba, no interior de São Paulo. 

O objetivo será levar os participantes para vivenciar, na prática, a aplicação dos conceitos de logística lean no abastecimento interno da 
empresa. O roteiro inclui a visualização do trabalho padronizado da rota de abastecimento, os pontos de parada de uma rota, a organização 
no armazém de materiais comprados e visita a uma das linhas de produção que é abastecida pelo sistema de rotas. 

O evento também vai reunir especialistas do Lean Institute Brasil – entidade sem fins lucrativos organizadora do encontro que há 14 anos 
dissemina o lean pelas empresas brasileiras – que vão detalhar como aplicar os conceitos na prática. “A logística lean permite à empresa, por 
exemplo, aumentar a sua eficiência de entregas, por meio da constante e sistemática eliminação de desperdícios. Isso pode transformar a 
logística num diferencial competitivo estratégico importante nesse mercado global cada vez mais competitivo”, resumiu Alvair Torres, 
Professor Doutor da área de Operações e Produção na Faculdade de Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP), coautor dos 
livros "Pequeno Dicionário de Termos da Empresa Globalizada" e "Gestão do Conhecimento nas PMEs" – e que foi treinado diretamente por 
engenheiros da Toyota.  

Além dos cases e das palestras dos especialistas, o Seminário ainda vai promover o debate “Transformando a logística lean num diferencial 
competitivo". 

Serviço: 

O quê: 2º Seminário de Logística Lean. 

Quando: 10 de abril de 2013. 

Onde: Flextronics Institute of Technology, dentro da fábrica da Flextronics, rodovia Senador José Ermírio de Moraes, Km 11, Vila 
Aparecidinha, Sorocaba (SP). 

Mais informações e inscrições sobre o evento: http://www.lean.org.br/seminariologistica.aspx 


