III Fórum Lean Nordeste será realizado em Recife
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O Lean Institute Brasil estará promovendo, de 24 a 26 de outubro, no Golden Tulip Recife Palace, o III
Fórum Lean Nordeste. O evento dá sequência a uma série de fóruns promovidos em diversas regiões do
Brasil, que enfatizam as peculiaridades das organizações de setores econômicos regionais, trazendo a
aplicação do lean como alternativa à melhoria de seus desaﬁos especíﬁcos.
Os desaﬁos do evento, segundo o Coordenador Nordeste Lean Institute Brasil, Gil Brasil, são: Promover a
mudança de cultura em virtude do modelo mental e pensamento gerencial predominantes nas empresas;
Disseminar os benefícios do sistema Lean às pequenas e médias empresas, porque poderá trazer ganhos
substanciais com pouco investimento; e Massiﬁcar a ﬁlosoﬁa Lean nos diversos níveis da sociedade.
Nesta edição, os principais objetivos são: Prover conhecimento sobre a Gestão Lean e Promover o
compartilhamento de experiências entre as empresas praticantes da região Nordeste. O evento é
direcionado aos diretores, gerentes e supervisores, da Manufatura, Compras, Logística, Supply Chain,
Qualidade, Coordenação Lean e Melhoria Contínua, Diversos setores da indústria e serviços, Empresas
em diferentes estágios de implementação, avançadas, em estágios iniciais ou ainda aquelas que queiram
apenas conhecer os conceitos e exemplos.
De acordo com o Instituto, tanto as empresas locais, muitas delas com mão de obra intensiva, como as
multinacionais instaladas na região têm buscado cada vez mais o conhecimento lean para incorporá-lo na
gestão de seus negócios. As sessões temáticas apresentarão conceitos lean — que permitirão avançar na
manufatura, logística, em processos administrativos de suporte e empresas de serviços — e como avançar
no modelo de Gestão Lean.
Saiba mais
Há quatro anos, foi realizado o II Fórum Nordeste, em Fortaleza, com apresentações da Alcoa, Mecesa,
Saint-Gobain, entre outras. Neste III Fórum, haverá apresentações de novas empresas da região, além de
temas relevantes que permitirão às empresas avançarem na aplicação do Lean.
Local do Fórum
Golden Tulip Recife Palace
Avenida Boa Viagem, 4070 - Recife-PE
Telefone: (81) 3201-8200
Site: http://www.goldentuliprecifepalace.com/

