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Novo livro conta ‘nascimento’ do Sistema Lean
Livro lançado agora no Brasil mostra o “berço” do sistema de gestão da Toyota, pelos olhos de
quem foi testemunha da história.
O Lean Institute Brasil – entidade sem fins lucrativos, referência no mundo em Sistema Lean,
parte de uma rede de 16 institutos Lean ao redor do mundo – e a editora Bookman estão
lançando em parceria um livro que conta o nascimento do Sistema Lean – sistema de gestão
da Toyota – pela visão de quem viu e fez tudo acontecer.
Trata-se do livro “O nascimento do lean - conversas com Taiichi Ohno, Eiji Toyoda e outras
pessoas que deram forma ao modelo Toyota de gestão”, de Koichi Shimokawa e Takahiro
Fujimoto, publicado pela primeira vez fora do Japão.
Por meio de entrevistas e conversas anotadas, o livro conta as origens desse revolucionário
sistema de gestão, na visão de alguns dos seus mais importantes “criadores”, como Taiichi
Ohno, o homem que imaginou o método que evoluiu para o Sistema Toyota; Eiji Toyoda, o expresidente da Toyota que supervisionou o desenvolvimento do Sistema; Kikuo Suzumura,
gerente da Toyota reconhecido como o mais influente na implementação das idéias de Ohno,
entre outros pioneiros.
Os autores da obra são dois dos maiores especialistas no tema.
Professor na Faculdade de Economia da Universidade de Tóquio, Takahiro Fujimoto é doutor
em economia por Harvard.
Professor na Faculdade de Administração de Empresas da Universidade Tokai Gakuen e
professor emérito na Universidade Hosei, Koichi Shimokawa é doutor em economia pela
Universidade Kyushu.
Dentre muitos outros méritos e destaques, O nascimento do lean é um livro importante por
mostrar que o Sistema Toyota não nasceu de um “plano” previamente definido, mas fruto da
experimentação – da tentativa, do erro e do acerto. [ Formato: 16x23 296 Páginas |
www.lean.org.br].

