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Um grupo de 11 grandes organizações vai se reunir no Rio de Janeiro para compartilhar como 

está eliminando desperdícios e aumentando produtividade, qualidade e, portanto, 

competitividade ao adotar o Sistema Lean, adotado por empresas de diversos setores e 

tamanhos em todo mundo. O evento terá como público-alvo diretores, gerentes e 

supervisores de empresas que estão em diferentes estágios de implementação ou para quem 

estiver interessado em conhecer a filosofia de gestão que tornou a Toyota a primeira do 

mundo. 

Estarão presentes dirigentes, executivos e especialistas de empresas como MAN Latin 

America, SulAmérica, GlaxoSmithKline, Andrade Gutierrez, ThyssenKrupp, Dudalina, Rede 

D´Or de hospitais, BBraun, FMC Technologies e Haga, além da entidade pública “Rio Saúde”. 

A confecção gaúcha Dudalina, uma das mais reconhecidas do mercado da moda, com forte 

atuação no eixo Rio-São Paulo, vai detalhar como esse modelo tornou a empresa mais 

competitiva no mercado mundial. A Rede D’Or, maior conglomerado independente de 

hospitais do país, vai mostrar a aplicação do modelo Lean no sistema de recolhimento de guia 

dos serviços do setor de Oncologia da rede. No setor público do Rio de Janeiro, a “Rio Saúde”, 

uma fundação pública, criada em 2013, ligada à prefeitura da cidade, comentará sobre o 

início da implementação do Sistema Lean no Centro de Emergência do bairro carioca da 

Barra. Experiência piloto para adoção futura em todo o sistema público do município. 

Do setor de serviços, Renato Roperto, diretor de Sinistros de Automóvel, e Luciana Pinheiro 

Salles Gomes, superintendente de Processos, vão detalhar o case Lean da SulAmérica, maior 

seguradora independente do país, com mais de 7 milhões de clientes, receitas totais de R$ 
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16,9 bilhões e lucro líquido de R$ 548,7 milhões em 2014. Os executivos vão explicar como a 

empresa, sediada no Rio de Janeiro, vem implementando o Sistema Lean nos processos de 

sinistros de automóveis – por exemplo, no processo de pagamento para as oficinas 

fornecedoras de serviços de reparos. 

Também vão detalhar de que forma a seguradora adotou o modelo Lean no Centro 

Automotivo SulAmérica (CASA), no qual, conseguiu reduzir o lead time para a realização de 

orçamentos e orientação a clientes, além de ter aumentado a produtividade e a satisfação 

dos peritos, diminuindo custos e liberando mão de obra de atendimento. 

Do setor de óleo e gás, haverá o case lean da FMC Technologies, empresa especializada no 

desenvolvimento de produtos e equipamentos para indústria desse setor, cuja adoção do 

modelo lean iniciou-se no Rio de Janeiro, no setor de manufatura da empresa, mas foi 

estendido para a área de desenvolvimento e chegou, mais recentemente, no setor de 

serviços. 

Já do setor de metalurgia, José Luiz Abicalil, diretor presidente e diretor de Relações com 

Investidores da Haga, vai detalhar os resultados em aumento de produtividade e redução de 

custos com a adoção, há seis anos, do sistema Lean na fábrica de fechaduras da companhia 

em Nova Friburgo. 

“O 2º Fórum Lean Rio dá sequência a uma série de fóruns que o Lean Institute Brasil promove 

há vários anos em diferentes regiões do Brasil, para permitir o compartilhamento real e 

concreto das experiências na jornada lean das empresas por todo país”, resume o prof. José 

Roberto Ferro, que é também Senior Advisor do Lean Enterprise Institute (www.lean.org), dos 

EUA – primeiro instituto a disseminar o Sistema Lean no mundo –, além de membro do Board 

da Lean Global Network (www.globallean.org), entidade global que reúne 17 institutos Lean em 

17 países. 

Serviço: 

2º Fórum Lean Rio Data: 24 de junho 

Horário: das 8h30 às 17h30. 

Local: Centro de Convenções da Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) Av. Graça 

Aranha, 1, 2º andar, Centro, Rio de Janeiro (RJ). 

Inscrições: http://www.lean.org.br/forum-lean-rio.aspx 

Vagas limitadas. 

Mais informações: (11) 5571-0804 (Lean Institute Brasil). Realização: Lean Institute 

Brasil www.lean.org.br 

Fonte: Assessoria Lean Institute Brasil 
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