
APRENDER FAZENDOEXERCÍCIOS PRÁTICOSTRABALHO EM EQUIPE

TREINAMENTOS 2013
NOVOS

G
uia de 

treinam
entos lean

Q
uero sediar 

um
 treinam

ento
Condições 
especiais

Treinam
entos 

exclusivos
N

ovos
treinam

entos



Introdução ao  
Lean Thinking

Mapeamento  
do Fluxo de Valor

Estabilizando  
a Produção

Criando Fluxo  
na Produção

Trabalho 
Padronizado

Sistema Puxado e  
Nivelamento da Produção

Setup Rápido

Lean Express

Trabalho Padronizado 
e Fluxo Contínuo 
na Área da Saúde

Conceitos 
Básicos1

Jidoka

Cadeia de Ajuda

Manutenção Lean

Manutenção Autônoma

Logística Lean para 
Abastecimento Interno

Lean na Armazenagem 
(Warehousing)

Kaizen e Método de 
Solução de Problemas 

Círculo de Kaizen

Gerenciamento
Diário

Estabilização  
e Expansão2

Hoshin Kanri - 
A3 da Estratégia do Negócio

Como Fazer as Perguntas  
Certas para o Aprendizado

Liderança Lean  
para Gerentes

Liderança Lean  
para Supervisores

Formação de  
Coordenadores Lean

Processo A3: Gerenciando  
para o Aprendizado

Kata

Kata Prático

Liderança
Lean3

Mapeamento dos Processos 
Administrativos e de Serviços

RH na Empresa Lean

PCP na Empresa Lean

Nivelamento de Vendas

Vendas na Empresa Lean

Logística Lean 
Inbound e Outbound

Lean TI

Compras na 
Empresa Lean

Enxergando o Todo

Custo na
Empresa Lean

Expansão para 
a Empresa Toda4

Sistema Lean de 
Desenvolvimento

Desenvolvimento de  
Processos Lean (3P)

Mapeamento dos  
Impactos Ambientais 

no Fluxo de Valor

Novos Produtos,  
Processos e 
Plantas5

Informações - eventos@lean.org.br
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Confira o Calendário 2013

Novos treinamentos

Temas para expansão e aprofundamento 

do “lean business system”  

na sua empresa.

Logística Inbound e Outbound

Aprenda como dimensionar e 
elaborar um sistema logístico lean 
inbound e outbound.

Saiba mais

Trabalho Padronizado 
Administrativo 

Entenda o conceito do TP na 
área administrativa e saiba como 
implementá-lo.

Saiba mais

Custos na Empresa Lean

Siga as regras do sistema contábil 
lean e substitua as práticas 
tradicionais.

Saiba mais

Como fazer as perguntas certas 
para o aprendizado

Conheça as perguntas-chave para 
o aprendizado e aplique-as no seu 
dia a dia.

Saiba mais

Lean TI

Melhore a integração dos sistemas 
de informação desenvolvendo 
soluções lean.

Saiba mais

Gerenciamento Diário

Implemente ferramentas visuais 
de reação rápida aos problemas  
e à melhoria contínua.

Saiba mais

Kata Prático

Desenvolva pessoas e ensine a 
criar líderes através da prática do 
kata de melhoria.

Saiba mais

Informações - eventos@lean.org.br

http://www.lean.org.br/calendario/2013/completo.aspx
http://www.lean.org.br/workshop/90/trabalho-padronizado-administrativo.aspx
http://www.lean.org.br/workshop/93/custos-na-empresa-lean.aspx
http://www.lean.org.br/workshop/92/gerenciamento-diario.aspx
http://www.lean.org.br/workshop/89/logistica-inbound-e-outbound.aspx
http://www.lean.org.br/workshop/95/kata-pratico.aspx
http://www.lean.org.br/workshop/91/como-fazer-as-perguntas-certas-para-o-aprendizado.aspx
http://www.lean.org.br/workshop/94/lean-ti.aspx
mailto:eventos%40lean.org.br?subject=Treinamentos%202013


Confira o Calendário 2013

Condições especiais

Com o objetivo de estimular a ampliação do conhecimento, 
oferecemos os seguintes pacotes de desconto* 

*Válido para inscrições de vagas no mesmo ou em diferentes treinamentos públicos de 2013.

 A partir de De 4 a 8 Acima de 8 
 3 inscrições inscrições inscrições

 10% 15% 25%

Informações - eventos@lean.org.br

http://www.lean.org.br/calendario/2013/completo.aspx
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Quero sediar um treinamento

Seja nosso parceiro!
Sedie o treinamento de seu interesse e seja beneficiado com  
3 inscrições, além de obter planos de ação para sua empresa.

Confira o Calendário 2013

Informações - eventos@lean.org.br

http://www.lean.org.br/calendario/2013/completo.aspx
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Escolha o Treinamento

Treinamentos exclusivos

Aplicação prática
Treinamos sua equipe com base em casos reais da empresa, visando 
melhorar os resultados do negócio. 

Informações - eventos@lean.org.br
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Somos uma entidade sem fins lucrativos criada em 1998 com o propósito de 

disseminar a filosofia lean em todos os setores da sociedade brasileira.  

Fomos o 2º instituto a ser criado no mundo, após o  

Lean Enterprise Institute (LEI) nos EUA.

Participe de nossas redes sociais

Lean Institute Brasil - Rua Bráz Cubas, 187, Aclimação, São Paulo/SP  l  CEP - 04109 040
Tel. Fax: 11 - 5571 0804  l  lean.org.br

 Atuação em 70 das 100 maiores* empresas 
industriais do Brasil. 

 
50% das 50 maiores* empresas do Brasil  
são nossos clientes.  

 
350 projetos de consultoria dos 
mais variados setores da economia: 
automobilístico, aeronáutico, mineração, 
bens de capital, cimento, papel e celulose, 
eletrônica, têxtil, alimentos, farmacêutico, 
servicos financeiros, hospitais etc.

 

30 mil unidades vendidas  
de livros e manuais. 
17 títulos publicados.

30 mil participantes em  
treinamentos e eventos.

 
26 países - presença através de 
consultorias, treinamentos e eventos.

*Fonte: Valor Grandes Grupos - 200 Maiores - Dez/2011

http://www.lean.org
http://www.linkedin.com/groups/Lean-Institute-BR-4337979
http://www.facebook.com.br/LeanInstituteBrasil
http://www.twitter.com/lean_institute
http://www.youtube.com/leaninstitutebrasil
http://www.lean.org.br
http://www.lean.org.br

