
Ceará é destaque no III Fórum Lean Nordeste

Quatro empresas cearenses apresentarão suas experiências bem sucedidas durante o III Fórum
Lean Nordeste, que será realizado entre os dias 24 e 26 de outubro, em Recife (PE). Realizado
pelo Lean Institute Brasil, o evento dá sequência a uma série de fóruns promovidos em diversas
regiões do Brasil com o objetivo de disseminar o modelo de gestão Lean.

Cases da C. Rolim Engenharia, do Beach Park, da unidade fabril da Marisol no Ceará e da OCS
Mineração, além de mais três exemplos empresariais de outras regiões do Brasil - Alcoa,
Fibrasa e Saint Gobain Abrasives -, servirão de estratégia para prover conhecimento sobre a
gestão Lean e promover o compartilhamento de experiências entre as empresas praticantes da
região Nordeste.

O encontro abordará temas relevantes que permitirão às empresas avançarem na aplicação do
Lean. As sessões temáticas apresentarão conceitos Lean e sua aplicabilidade na gestão dos
negócios, possibilitando avanços na manufatura e logística, bem como em processos
administrativos de suporte e empresas de serviços.

A programação será iniciada com o pré-fórum, no dia 24 de outubro, das 8h30 às 17h30, com o
Curso de Logística Lean para 'inbound' e abastecimento interno.

A abertura do fórum será às 8h30 do dia 25 de outubro, com a palestra do diretor do Lean
Institute Brasil, Alexandre Cardoso, abordando o tema O que é a Gestão Lean?. Na plenária de
encerramento, após as apresentações do cases, o coordenador regional Nordeste do Instituto,
Gil Brasil, falará sobre os próximos passos e desafios do Nordeste na jornada Lean.

No pós-fórum, dia 26, está programada visita orientada, das 8h30 às 15h, à Planta de Abrasivos
da Saint-Gobain, localizada na BR-101, Cruz de Rebouças, em Igarassu (PE).

O evento se destina a diretores, gerentes e supervisores, provenientes de 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.

Informações e inscrição pelo site www.lean.org.br

As vagas são limitadas.

Local do III Fórum Lean Nordeste: Golden Tulip Recife Palace

Avenida Boa Viagem, 4070 - Recife/PE

Telefone: (81) 3201-8200


