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O Lean Summit

O Lean Summit 2018 é o principal e maior
encontro da comunidade Lean do Brasil 
e do mundo. 

Mais de 20 sessões abrangem questões para
melhoria de produtividade, competitividade e
aprimoramento de processos, em diferentes
áreas de organizações, em setores diversos de
atuação, proporcionando uma exposição cruzada,
de estratégias e implementações.

Nos palcos do Lean Summit, 50 empresas
líderes, de segmentos industriais diversos,
compartilham ideias, estratégias e experiências
nos desdobramentos de suas implementações.

Destaques internacionais

Conheça temas e abordagens que estão na
fronteira do conhecimento, interagindo com os
principais experts mundiais.
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Nos palcos do Lean Summit

Casos de aplicação compartilhados em detalhes pelas
principais lideranças envolvidas na transformação.

+1000
participantes

+70
palestrantes

+50
empresas

palestrantes

25
sessões

paralelas
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SESSÕES

Lidere integrando novas práticas e tecnologias

Ataque pontos críticos do fluxo de valor com a
transformação digital

Engajando pessoas na era digital

Acelere seu processo de aprendizado e inovação com
Startups

Crie vantagem competitiva com desenvolvimento lean
de produtos e processos

Torne as pessoas aptas em todos os níveis da operação

Potencialize os resultados aperfeiçoando a experiência
do cliente

Manufatura na era digital: lean fazendo a diferença

Sistema lean de gestão para respostas rápidas

Integre o supply chain de ponta a ponta

Excelência na manufatura

O papel da alta administração na gestão da estratégia

Lean Turnaround: Repense o posicionamento estratégico
da organização

Envolva todos da operação na solução de problemas

Construir resultados e sustentar a transformação: aprenda
com empresas pioneiras

Transforme os escritórios: lean em serviços e processos
administrativos

Aumente a eficiência da operação logística

Otimize o abastecimento e ganhe espaço na produção com
uma logística lean

Melhore a performance dos processos críticos

Conecte as melhorias com a estratégia do negócio

The Lean Strategy: obtenha crescimento sustentável

Pense rápido e devagar... e lean

Inovação como parte da estratégia do negócio

Responda rápido aos problemas do dia-a-dia

Lidere resolvendo problemas

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO
LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN
ESTRATÉGIA
MANUFATURA

PROCESSOS DE NEGÓCIOS
LIDERANÇA E SISTEMA DE GESTÃO
PESSOA
CULTURA E MELHORIA CONTÍNUA



Veja na prática

Visitas orientadas*

Oportunidade única para ver e aprender in loco
com as principais mudanças e resultados de
empresas avançadas na jornada lean.

* Atividades opcionais para o dia 07/06/2018. Disponíveis apenas para
participantes do Lean Summit 2018. GARANTA SUA VAGA

https://www.lean.org.br/lean-summit-2018.aspx?utm_source=banner&utm_medium=banner-eventos-summit18#investimento


’’

FALAM SOBRE NÓS

Participei de todos os Summit,
desde o seu advento. O evento
traz discussões produtivas e
construtivas para várias
empresas, seja networking, seja
troca de experiências, em todos
os aspectos do lean.

Elmar Costa
Diretor Corporativo Brasil, Argentina e Chile 
de Excelência Operacional e Suprimentos da
Saint Gobain

“

’’
O Summit é um grande fórum,
um grande momento que nos
propicia a oportunidade de
interagir com diferentes
empresas, de diferentes
culturas, com diferentes
profissionais, de diferentes
valores e diferentes visões.

Remo Casarsa
Diretor de Contratos da Aviação 
Executiva da Embraer

“

’’
É importante que o Summit
exista sempre para que a gente
consiga, cada vez mais,
melhorar nossa estratégia lean
dentro das nossas organizações.

Marco Antônio Antunes
Vice-presidente de Operações e Tecnologia 
da SulAmérica Seguros

“



Investimento
Valores individuais para 2 dias no Lean Summit 2018

VALORES EM REAIS para inscrições individuais.                                           INCLUÍDOS NESTES VALORES                                                    VISITA
Os prazos estipulados referem-se ao efetivo                                                 Lean Summit 2018 – 2 dias:                                     Será realizada no dia 07/06  

             pagamento das mesmas.                                                     alimentação, certificado digital e tradução             e terá almoço e transporte do (ida e volta).

                                                                                                                simultânea (inglês-português).                                 local do evento até a empresa 

Vagas                                  Até 29 MAR                              Até 04 MAI                         Até 01 JUN

6 ou mais                              R$ 3.465                                  R$ 3.780                             R$ 4.150

2 a 5                                     R$ 3.730                                  R$ 4.095                             R$ 4.460

1                                           R$ 3.940                                  R$ 4.220                             R$ 4.570

Visita - atividade opcional       R$ 870                                     R$ 930                                R$ 990

INSCREVA-SE

https://www.lean.org.br/lean-summit-2018.aspx?utm_source=banner&utm_medium=banner-eventos-summit18#investimento


VENHA EM GRUPO!

Traga sua equipe, 
amplie e potencialize 
o conhecimento de sua
organização através da
participação de grupos
com condições especiais.

GARANTA SUA VAGA

https://www.lean.org.br/lean-summit-2018.aspx?utm_source=banner&utm_medium=banner-eventos-summit18#investimento


Os A3 selecionados serão expostos
em uma área de destaque do Lean
Summit 2018. Os autores serão
convidados a participar e
apresentar seus cases. 

Participe!
QUERO COMPARTILHAR

https://www.lean.org.br/compartilhe-seu-a3.aspx


LOCAL DO EVENTO

Expo Center Norte – Centro de Convenções
Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme
CEP: 02055-000 - São Paulo/SP. 

Transportadora oficial LATAM Airlines

Clique no banner e obtenha descontos de até
15% na compra de passagens para o LEAN
SUMMIT 2018. 

GARANTA SUA VAGA

https://www.lean.org.br/cssEvento/summit2018-novo/latam/index.html
https://www.lean.org.br/lean-summit-2018.aspx?utm_source=banner&utm_medium=banner-eventos-summit18#investimento


Apoio à transformação lean

O Lean Institute Brasil (LIB) tem se especializado no suporte à transformação lean.

Nossa experiência vem sendo consolidada através de diversos projetos desenvolvidos

junto a grandes centros de excelência no Brasil. Desenvolvemos uma ampla variedade

de recursos para ajudá-lo a iniciar e manter a transformação lean na sua organização.

Projetos de transformação lean (consultoria)

Desenvolvemos projetos focados em resultados e sustentação por meio de atividades

customizadas de acordo com o estágio de implementação. Envolve a realização de

assessment, orientação técnica, treinamentos práticos e coaching, para avançar em

melhorias operacionais concretas e desenvolver a capacitação das pessoas através do

“aprender fazendo”.

Eventos

Promovemos regularmente atividades com a finalidade de compartilhar experiências e

conhecimentos avançados sobre temas específicos, casos e métodos de

implementação. O Lean Summit ocorre a cada dois anos e conta com a presença de

importantes palestrantes internacionais e casos brasileiros de sucesso.

Materiais de Estudo

Nossos livros, manuais e materiais de treinamento apresentam linguagem simples e

refletem a essência do pensamento lean - o foco no “fazer acontecer”. Eles têm o

respaldo de anos de pesquisa e experiências com transformações lean em

organizações de diversos setores, para oferecer ferramentas e métodos que podem

ser utilizados imediatamente em seu ambiente de trabalho.

Educação e Treinamento

Membros qualificados, com ampla experiência em implementação, ensinam com base

em aplicações práticas, estudos de caso e exercícios. Selecione entre os treinamentos

públicos e exclusivos que tratam das dimensões social e técnica da transformação lean.

lean.org.br

Por meio de nosso website, você pode:

• Obter informações sobre novos treinamentos e eventos disponíveis.

• Ler artigos de especialistas lean do Brasil e internacionais.

• Encontrar manuais, livros e kits de apoio à implementação.

E mais: uma inscrição rápida e segura em nossa comunidade fornece os seguintes

recursos de aprendizado on-line:

• O recebimento mensal do LeanM@il, por Flávio Augusto Picchi.

• Informações sobre novidades do mundo lean.

Redes Sociais

Canais para permitir uma interação direta dos membros da comunidade lean entre si

e com o LIB.

Linkd.in/
leaninstitutebrasil

Facebook.com.br/
LeaninstituteBrasil

Twitter.com/
lean_institute

Youtube.com/
leaninstitutebrasil

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

