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Características
do Programa
O Lean Black Belt Practitioner Certiﬁcation Program, que a Lean Academy Portugal tem a oportunidade
de oferecer em Portugal, é o primeiro programa da LEAN GLOBAL NETWORK (LGN) (↗) a nível mundial e
está considerado como referência no panorama internacional, enquanto modelo de aquisição de
conhecimentos e de aplicação dos princípios do Pensamento e da Prática Lean.
Este Programa é propriedade da LGN, a nossa rede mundial com mais de 30 Institutos espalhados pelo
mundo e representada em Portugal pela Lean Academy Portugal desde 2013. A Lean Academy Portugal
associou-se a entidades universitárias e empresariais nacionais que o copromovem, divulgam e apoiam,
realizando edições em Lisboa e em Aveiro. O Programa é homologado para toda a europa a partir da
Universitat Politecnica de Catalunya (↗), em Espanha, sendo um parceiro estratégico inestimável. A UPC
está presente nos principais rankings académicos internacionais (↗) em posições destacadas.

O Pensamento e a Prática Lean, derivado em boa parte do Toyota Production System (TPS), tem vindo a
ser aplicado nas últimas décadas na indústria e nos serviços, tanto em empresas privadas como em
organizações do setor público. Este Programa de capacitação destina-se prioritariamente às pessoas e
organizações interessadas em melhorar os seus Processos de gestão e as formas de organizar o Trabalho,
criando novas rotinas e novos hábitos. Os participantes adquirem neste Programa conhecimentos sólidos
de como o fazer e obtêm complementarmente uma certificação de competências mundialmente
reconhecida, com a chancela da LGN e formalmente emitida pela Universitat Politècnica de Catalunya.
Tipologia do Programa

Presencial

Número de créditos ECTS

18 (dezoito)

Número de horas letivas

130 horas base

Pré-requisitos para a Certiﬁcação LGN:

12º ano de escolaridade e background
compatível

Pré-requisitos para o Diploma UPC:

Diploma ou Carta de Curso de ensino
superior (o Diploma tem um custo próprio)

Línguas utilizadas no programa:

Português, Castelhano e Inglês (livros)

Todos os direitos sobre este curso são reservados e propriedade da LGN

O Pensamento e a Prática Lean é como se sabe, uma forma de gestão empresarial e de liderança de
pessoas que tem como objetivo principal que cada pessoa possa explorar o seu potencial e criar valor para
a sociedade e para os cidadãos, a partir da promoção da noção de Valor, do ﬂuxo continuo ao longo da
cadeia de valor, em linha com a Procura de materiais, equipamentos ou serviços. Dito de outra forma,
trata-se de um modelo de gestão & liderança que aposta na melhoria das condições do trabalho, com
impacto direto na produtividade das organizações e na redução dos seus custos.
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Foco do
Programa
O Propósito deste Programa centra-se no aprofundamento dos conhecimentos Lean que são alvo de uma
procura cada vez maior pelas organizações, na sua transformação organizacional.
O programa abarca os conhecimentos infraestruturantes do Pensamento e da Prática Lean de uma forma
sistemática e cria uma base para um aprofundamento futuro por parte dos participantes. Outro aspeto
institucional importante é o enfoque em tornar o participante capaz de empreender com êxito projetos
Lean de forma autónoma, que é uma necessidade profissional identificada pelos participantes. O
programa Lean Black Belt Practitioner está hoje no topo da oferta formativa que a LGN tem a nível global
e tem demonstrado ser capaz de criar verdadeiros Agentes de Mudança.

Todos os direitos sobre este curso são reservados e propriedade da LGN

A presente proposta formativa, partilha e torna acessível todo o Know-how que Senseis Lean em todo o
mundo têm vindo a experimentar e a validar há décadas, em centenas de organizações e diferencia-se
de todos demais programas académicos ou outros lecionados por entidades consultivas. Por outro lado,
abarca conhecimentos que cobrem todos os aspetos de uma Transformação Lean, o que na LGN
denominamos por Lean Transformation Framework (↗).
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Luís Angeja (↗)

Lean Academy Portugal
Presidente

Saint Gobain Portugal
Diretor de Excelência Operacional

Desde 1997 a trabalhar em Produtividade
e Excelência Operacional. Pertence à
Lean Global Network, representando
Portugal numa rede com +30 países.

20 anos de experiência na SGP na
liderança de uma profunda
Transformação Organizacional.

Bruno Inácio (↗)

José Correia (↗)

Sugal Group
Diretor de Melhoria
Contínua

Fusion Fuel
Integrated Operations systems
Director

Assume cargos de Direção desde 2005,
onde tem atuado como Coach e como
um Líder reconhecido entre pares.

Com uma carreira eclética (Indústria,
Banca e Consultoria), desenvolveu
fundações invejáveis na temática Lean.

Todos os direitos sobre este curso são reservados e propriedade da LGN

Sérgio Caldeirinha (↗)

Lluís Cuatrecasas (↗)

Oriol Cuatrecasas (↗)

Instituto Lean Management Espanha
Presidente

Instituto Lean Management Espanha
Diretor Executivo

É um reconhecido perito internacional em
sistemas de Produção e Autor de vários
livros na temática Lean.

Pertence ao Comité Executivo da LGN, onde
tem realizado um trabalho profundo. É um
globetrotter, colaborando com organizações
de todo o mundo.

Direção Pedagógica do programa
LAP (Portugal):
Sérgio Caldeirinha, Presidente

Severino Abad (↗)
Instituto Lean Management Espanha
Lean Sensei
Possuidor de um background extraordinário e
com uma carreira com +20 anos, é uma
referência dentro do Instituto Lean
Management

ILM (Espanha):
Oriol Cuatrecasas, Diretor
Executivo
LMI (Países Baixos):
Rene Arnoudts, CEO
LMI (Itália):
Roberto Ronzani, CEO

Todos os direitos sobre este curso são reservados e propriedade da LGN
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Em linha com a nossa Visão…

…temos por objetivo um programa de desenvolvimento de competências que:

O Programa internacional foi desenvolvido por forma a que:
5. Exista uma clara ligação entre as necessidades de mercado e o conteúdo entregue;
6. Se aborde o conceito Lean de uma forma sistemática, holística e centrada no conceito cíclico de
experiências e aprendizagens ao longo de toda a jornada de vida;
7. O programa seja lecionado apenas por Docentes certificados, que permitam assegurar a
homogeneidade e a qualidade do Programa, seja qual for o país em que esteja a ser lecionado;
8. Se realize um projeto real, cujos benefícios procurem exceder o montante da matrícula.

Competências especíﬁcas a desenvolver no participante ao longo do programa
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Facilitação da compreensão do uso dos princípios Lean e do Lean como um sistema de gestão
holístico.
Definição do que é o Lean e onde se pode aplicar.
Conhecer e entender os cinco princípios do Lean: Valor, Cadeia de Valor, Fluxo, Produção puxada,
Perfeição.
Conhecer e entender as cinco dimensões do Lean Transformation Framework.
Capacidade de ver as anormalidades & os desperdícios.
Capacidade para reduzir acidentes, paragens e aumento da produtividade e da capacidade.
Cálculo desagregado do rendimento do processo, mediante o cálculo do OEE, Overall Equipment
Effectiveness.
Compreender com profundidade as 6 perdas nos equipamentos.

Todos os direitos sobre este curso são reservados e propriedade da LGN

1. Ajude os responsáveis das organizações nos seus trajetos de melhoria de resultados;
2. Ajude os participantes a desenvolver os conhecimentos e a destreza necessária para poderem apoiar as suas
organizações, contribuindo para uma cultura de melhoria contínua, de maior sustentabilidade, com mais
segurança e centrada nas Pessoas;
3. Crie um referencial de forma a sistematizar a docência do conhecimento Lean;
4. Contribua para a missão dos Institutos e Universidades de se tornarem polos de conhecimento prático.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Assegurar padrões de trabalho uniformes.
Formação dos trabalhadores e colaboradores com base no TWI, Training Within Industry.
Ajustar os recursos às necessidades de cada momento (flexibilidade e Takt Time).
Cálculo do número de trabalhadores necessários.
Elaborar Spaguetti Charts.
Conceber e desenhar um VSM atual.
Conceber e desenhar um VSM futuro.
Conceber e desenhar sistemas de reposição com base em cartões Kanban.
Conceber e aplicar o método 5 ‘S.
Aplicar as ferramentas de gestão visual e criar painéis de gestão visual.
Conceber e usar quadros Andon e anti-erros Poka Yokes.
Dominar as quatro fontes de variação de um processo (4M): Pessoa, Máquina, Materiais e
Métodos.
Resolver problemas com base no ciclo PDCA e no relatório A3.
Gestão visual de elementos da cadeia de suprimentos e conceito de milk-run.
Gestão de supermercados: pull, sequenciado e misturado / Cálculo de inventário e WIP.
Liderar um evento kaizen e conhecer a diferença entre Kaizen de fluxo, de equipamentos e de
layout.

Competências inter-pessoais a desenvolver
▪

Aprofundar a capacidade de análise e de síntese.

▪

Desenvolver a proatividade e capacidade de iniciativa e de espírito empreendedor (experimentador).

▪

Estimular a aplicação de conhecimentos em prática.

▪

Desenvolver a capacidade para aprender a aprender.

▪

Desenvolver a capacidade de liderar equipas, com base no Respeito e na criação de Estímulos &
Recompensas.

▪

Desenvolver a capacidade para resolver situações de conﬂito, focando-se no Problema e no Processo.

▪

Dominar os passos do desenho de uma Transformação Lean e saber comunicá-los e liderá-los.

▪

Aprofundar competências no desenho do trabalho, como um todo.
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O processo inicia-se com a recolha dos dados pessoais curriculares do interessado, bem como das suas
necessidades pessoais e expectativas, por forma a que se possa:
▪

Obter orientações sobre a sua idoneidade para participar do programa.

▪

Obter informação sobre os requisitos de acesso e os critérios de admissão, de pagamento e
com o acesso ao Diploma de Pós-Graduação.
Ajudar a selecionar um projeto onde o participante possa desenvolver as suas competências
de Lean Black Belt Practitioner ao longo do programa (requisito imprescindível).

▪

O processo também pode ser iniciado por interesse de uma Organização no desenvolvimento de um
indivíduo ou grupo de pessoas. Neste caso:
▪

Centra-se na idoneidade da organização para participar no programa, em função dos seus
objetivos e das suas competências.

▪

Centra-se na seleção do perfil dos participantes e na orientação na criação de uma estrutura de
apoio dentro da própria empresa.

Em qualquer caso e para qualquer inscrição, a LAP irá sempre acompanhá-la durante a seleção e o
processo de admissão até ao primeiro dia de formação.

1. Inscrição via website ou via email.

Perfil Empresas:
Toda e qualquer organização interessada em melhorar a sua competitividade e produtividade, que
queira implementar uma cultura de desafio, de transformação, de proatividade e combate ao
desperdício, centrada na capacitação das pessoas em liderar internamente a jornada de Transformação
Lean.
▪

Perfil Participante individual:
O programa é destinado a indivíduos com ou sem experiência em gestão de processos, mas com a
necessidade de implementar, melhorar, treinar e apoiar mudanças organizacionais, culturais e
estruturais e que queiram formar-se como Agentes de Mudança, obtendo no final o título de PósGraduado(a).
Não há nenhum requisito académico prévio, mas os que não possuírem habilitações de ensino superior,
não serão elegíveis para o título de pós-graduação, sendo nestes casos apenas emitido o Certificado de
participação da Lean Global Network. Alguma experiência anterior em gestão de processos será
relevante; não importa o sector. Também é recomendado que na sua função atual (ou futura) se
encontre a implementar, manter, melhorar, ensinar e apoiar alguma implementação Lean. É
recomendado possuir conhecimentos de inglês e é essencial ter acesso a uma empresa onde possa
executar um projeto (se isso não for possível, por favor deve informar deste facto, no ato da sua inscrição
por forma à Lean Academy Portugal poder identificar um local onde poderá realizar o seu projeto).
▪

Todos os direitos sobre este curso são reservados e propriedade da LGN

2. Pagamento do valor da inscrição (o pagamento pode ser total ou fracionado).

Módulo

Assunto

Tipo

a

Introdução ao Lean Black Belt Practitioner

Obrigatório

b

História do Lean

Obrigatório

c

Introdução ao Pensamento & Práticas Lean

Obrigatório

d

Introdução ao PDCA

Obrigatório

e

Qualidade à primeira & Jidoka

Obrigatório

f

Definições de Tempos

Obrigatório

g

Value Stream Mapping & Just-In-Time

Obrigatório

h

Standard Work & Job Instructions

Obrigatório

i

Estabilidade & OEE

Obrigatório

j

Gestão visual & 5S

Obrigatório

k

Resolução estruturada de problemas: A3 &
PDCA

Obrigatório

l

Lean Supply Chain

Obrigatório

m

Kaizen

Obrigatório

Model Factory

5 rondas na Fábrica Modelo

Obrigatório

Projeto

Projeto final

Obrigatório

Visita

Gemba Walk

Facultativo

Tutorias

2 x Tutorias formais & acompanhamento
semanal

Facultativo

Complementos curriculares | Add-ons
Complemento 1

Master Classes

Complemento 2

Gemba Walks (visitas temáticas)

Complemento 3

Transformação Digital

Complemento 4

Liderança Transformacional

4 horas
cada
2 horas
cada
4 horas
cada
2 horas
cada

O programa pode ter variantes locais com adaptações de edição para
edição, como resultado do nosso processo de melhoria continua.
A cada participante será entregue:
Um Manual de Curso, em português
Uma Mochila com Estojo completo e Caderno de Notas A4 de capa dura.

Todos os direitos sobre este curso são reservados e propriedade da LGN
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Apesar de ser uma formação presencial em sala de aula, haverá sempre a necessidade de trocar mensagens,
partilhar avaliações, documentos etrabalhos. Para o efeito utilizaremos o Lean Campus, a nossa plataforma virtual da
LGN, disponível para o participante em leancampus.org (↗).
No nosso campus online, os conteúdos estão divididos por módulos e em cada módulo poderá encontrar a
documentação complementar, links de interesse, assim como a forma de submeter os seus trabalhos semanais.

Completam a página principal do curso um fórum interno do curso, um calendário de todo o Programa
e das datas de entrega de cada trabalho.
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Existem e são colocados em prática para cada Edição os procedimentos para a coleta e análise de
informação de satisfação e cumprimentos dos objetivos, junto de cada participante. A análise desta
informação é em primeira instância, feita pela Direção do programa (LAP) e numa segunda instância é
partilhada e discutida com cada um dos Docentes, avaliando as possíveis áreas de melhoria.
São também colocados em ação, mecanismos para revisão e melhoria do programa a cada edição:

▪
▪

no final de cada Edição, há uma reunião com o corpo docente, para partilhar e avaliar os
indicadores pedagógicos, logísticos e administrativos.
a comissão executiva da Lean Global Network revê todos os indicadores de cada uma das edições
realizadas a nível europeu.
anualmente há uma sessão de trabalho a nível europeu, para atualizar conteúdos e propor
mudanças de forma transversal em todos os países onde a Pós-Graduação é lecionada.

Este Programa decorre em instalações pré-definidas. Em Lisboa o nosso Programa é executado nas
instalações industriais da Eugster & Frismag (↗) em Torres Vedras. Em Aveiro a nossa parceira é a
UNAVE(↗), na Universidade de Aveiro. Em ambas os locais os participantes têm parque de
estacionamento gratuito. A LAP disponibiliza a pedido, uma lista de hotéis com as quais possuí acordos
de modo a facilitar a estadia (seja na edição de Aveiro ou de Lisboa).

Está prevista a realização de pelo menos um Gemba Walk durante o curso do Programa. A organização é
flexível de edição para edição e a data fica por conta da disponibilidade do anfitrião para receber a
equipa em formação. O corpo docente é responsável por coordenar e informar sobre todos os detalhes,
no curso do Programa de formação.

Todos os direitos sobre este curso são reservados e propriedade da LGN

▪
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O presente Programa está pensado para Pensadores e Praticantes Lean, em fase inicial ou em fase de
consolidação de conhecimentos e competências. Existe no formato aberto para público e no formato fechado
para execução dentro da sua empresa. Este Programa poderá ser adotado por Academias internas, como as
que existem em grandes organizações e integrar os seus currículos e percursos formativos, contribuindo para
o seu crédito interno e externo, e promover por esta via o entusiasmo, o potencial e a performance dos seus
colaboradores. Nesta vertente o nosso Programa torna-se parte integrante do plano formativo da organização
e terá uma frequência de ocorrência a definir entre as partes. Para edições intraempresa deve consultar a
Lean Academy Portugal.

O preço do programa por pessoa na sua versão base poderá sofrer pequenos ajustes em função da envolvente
externa. Consulte em cada Edição o nosso Calendário, onde constam todos os detalhes financeiros, comerciais e os
descontos em vigor.

A estrutura do programa assenta no pressuposto da frequência completa de todos os módulos do Programa. Só
assim se potenciará a assimilação e as capacidades futuras do participante como Agente de Mudança. Por esta
razão, o Programa penaliza a falta de assiduidade e limita a 9 horas a ausência permitida a cada participante. O
não cumprimento deste requisito, implica a não emissão do certificado final. Existe a possibilidade de recuperar
o certificado, mas impõe que o participante frequente as horas em falta numa edição futura do Programa,
sendo a emissão formal de qualquer documento, restringida à regularização prévia dos trabalhos em falta ou
outros requisitos pedagógicos necessários.

A avaliação de cada participante obedece a uma fórmula simples para o cálculo da nota final que
compreende as seguintes dimensões:

20% trabalhos modulares + 40% defesa & projeto final + 40% exame escrito
Critérios de aplicação da fórmula acima descrita: todos os trabalhos têm de estar entregues, o Exame tem
de ser realizado com sucesso (nota >10 valores) e o Projeto tem de ser aprovado pelo Júri.
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Estrutura dos Módulos
Programáticos
do Programa base
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História do Lean
Competências específicas da matéria
▪
▪
▪
▪

Facilitar a compreensão da utilização dos princípios de Lean como um sistema.
Conhecer e compreender os cinco princípios do Lean, consagrados por James Womack e Daniel Jones
Obter uma visão geral do que é o Lean e dos seus princípios fundamentais e pensamento subjacente.
Obter uma perspetiva completa e holística de uma Estrutura de Transformação Lean, o Lean Transformation
Framework

Introdução ao Lean
Competências específicas da matéria
▪
▪
▪
▪
▪

Este módulo é uma introdução aos princípios básicos do Lean para criar uma visão geral da metodologia.
O objetivo é fornecer uma visão geral do que é o Pensamento & Práticas Lean e a forma subjacente de o
implementar.
Facilitar a compreensão do uso de cada um dos princípios.
Definição do que é Lean e onde pode ser aplicado.
Fornecer os conhecimentos básicos fundamentais para poder compreender o Lean como um sistema de
gestão holístico das operações.

Introdução à resolução de problemas. PDCA.
Competências específicas da matéria
▪
▪
▪
▪
▪

O ciclo PDCA é uma das partes mais importantes do pensamento Lean e das suas práticas.
O objetivo é apresentar o conceito de ciclo PDCA e como o usar como metodologia de resolução de
problemas.
Explicar as diferenças entre o procedimento de "tentativa e erro" (PDPDPDPD) e a metodologia PDCA
(Método Cientifico).
Introduzir conexões com os módulos A3 e Kaizen.
Motivar cada participante a iniciar o ciclo PDCA no seu próprio local de trabalho.
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Jidoka
Competências específicas da matéria
▪
▪
▪
▪

Conceção e uso de dispositivos poka yoke e Andon
Conceção de controlos de qualidade e controlos anti-erro
Ferramentas para a redução das correções e de retrabalho
Ferramentas para Incrementar o FTQ (First Time Quality - Fazer bem à primeira)

Atividades formativas
▪
▪

Ensino em sala de aula.
Visualização e discussão de vídeos com exemplos. Discussão com base em 3 perguntas:
▪ O processo assegura a qualidade do serviço/produto?
▪ Qual a forma mais fácil de ver os desvios, caso ocorram?
▪ Como se podem criar ‘padrões’ eficazes na deteção de erros e defeitos?

Sistema de avaliação
▪
▪
▪

Procurar na própria empresa vários exemplos de controlo da qualidade.
Registar fotos ou ideias de poka yoke
Exame Final

Resumo dos conteúdos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conceito Jidoka: “autonomatização”
Compreender a importância da “qualidade na fonte, na origem”
Conceito de separação homem - processo
Conceção e utilização de Poka Yokes
Descrição dos níveis de auto-qualidade
Conceito “zero defeitos”
Explorar a importância de colocar o trabalhador no centro do trabalho e de explorar o seu potencial,
contribuindo para uma crescente qualidade e produtividade.
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VSM & JIT |
Value Stream Mapping & Just-In-Time
Competências específicas da matéria
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conceito de fluxo continuo
Conceção e desenho de um VSM atual
Conceção e desenho de um VSM futuro
Cálculo do stock necessário tendo em conta todas as variáveis básicas, tanto em produto acabado, como no
stock intermédio.
Cálculo e uso de Supermercados. Ponto de pedido ou Ordem de Encomenda.
Conceção e uso dos cartões Kanban.
Gestão visual dos elementos da supply chain
Conceito de milk run
Ferramentas de planeamento visual
Cálculo de inventário e SWIP
Ferramentas para a compreensão da Procura
A eficiência do sistema como um todo, em comparação com a eficiência dos processos individuais.
Compreender a noção de fluxo continuo e conceber um fluxo Lean.
Construção de soluções Pull para supermercado e Pull sequencial/Misto.
Planificação de um só ponto.
Criar um plano para implementar o fluxo futuro.

Pré-requisitos
▪
▪
▪

Leitura dos livros:
Learning to see
Making Materials Flow

Atividades formativas
▪
▪

Ensino em sala de aula
Exercício com base num processo real de produção (Caso Weckers)

Sistema de avaliação
▪
▪
▪

Exame Final
Criação e apresentação de um VSM Atual
Criação e apresentação do rascunho de VSM Futuro
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Resumo dos conteúdos
O Value Stream Mapping ajuda-nos a visualizar uma cadeia de valor como um todo e programar a
sequência de intervenção, rumo a um processo ideal, livre de desperdícios, de maior valor agregado e
naturalmente contribuindo para a satisfação dos clientes. O VSM é um passo inicial, crítico para iniciar
uma transformação Lean, mostrando o fluxo de informação e de materiais, o desperdício que se produz e
onde aplicar as técnicas Kaizen.

Padronização do trabalho |
Standard Work & Job Instructions
Competências específicas da matéria
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Assegurar padrões de trabalho
Assegurar padrões de qualidade
Ferramentas para o cálculo e redução do trabalho manual
Ferramentas para a formação de trabalhadores e colaboradores
Ferramentas para o cálculo e melhoria da produtividade
Ferramentas para ajustar a produção às necessidades de cada momento.
Cálculo dos operários necessários
Realização do Spaguetti Diagram
Ferramentas para a observação dos postos de trabalho Pré-requisitos
Leitura do livro: Criando um fluxo contínuo (Harris).
Fazer um Spaguetti de um processo da própria empresa.

Atividades formativas
▪
▪
▪

Ensino em sala de aula
Exercício para uniformizar a dobragem de uma T-Shirt.
Caso prático na Model Factory

Sistema de avaliação
▪
▪

Exame Final
Produção de toda a documentação padronizada para uma operação da Model Factory
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Resumo dos conteúdos
O trabalho padronizado é uma das ferramentas Lean mais potentes, porém é uma das menos
compreendidas e utilizadas corretamente. Aprender a observar, a tomar tempos, a otimizar sequências de
trabalho, a identificar os desperdícios e os caminhos mais eficientes no processo de melhoria é essencial.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Documentar o processo atual para todos os turnos
Reduzir as variações do processo
Formação mais fácil de novos operários
Spaguetti Diagram
Estabelecer um ponto de partida para as atividades de melhoria contínua
Como observar um posto de trabalho e detetar os desperdícios
Identificação dos elementos de trabalho
Os três documentos utilizados para estabelecer o trabalho padronizado:
▪

JI, as Instruções de trabalho

▪

SOS, Standard Operation Sheet

▪

SWCT, Standard Work Combination Table

Auditorias de padronização.

Estabilidade & OEE
Competências específicas da matéria
▪
▪
▪
▪

Capacidade para ver as anormalidades
Ferramentas para a redução de incidentes, paragens e incremento da capacidade produtividade
Ferramentas para o cálculo desagregado do rendimento: Disponibilidade, Performance e Qualidade
Visualização do rendimento e das perdas no processo: as 6 perdas dos equipamentos.

Pré-requisitos
▪

Procurar exemplos na própria empresa de variação e instabilidade em Tarefas manuais, Máquinas, Materiais,
Informação e Método

Atividades formativas
▪
▪
▪

Ensino em sala de aula
Jogo dos Dados
Discussão
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Sistema de avaliação
▪
▪

Exame Final
Recolha de informação e cálculo das 6 perdas (calculo do OEE).

Resumo dos conteúdos
O objetivo deste módulo é o de medir e analisar as perdas típicas e como identificar contramedidas para o
tempo perdido. Há que entender a importância da variação como as variações provocam o aparecimento
de desperdícios.

Gestão Visual & 5S
Competências específicas da matéria
▪
▪
▪
▪

Conceção e implementação dos 5’S
Criação de painéis de gestão visual
Conceção e uso de Andon
Conceção e uso visual dos 4M (Pessoa, Máquina, Material e Método)

Atividades formativas
▪
▪

Ensino em sala de aula
Exercício da pizzeria

Sistema de avaliação
Exame Final
Realizar os seguintes exercícios:
▪
Foto de um bom exemplo de gestão visual, e sua discussão.
▪
Foto de um processo ou situação onde a gestão visual ajudaria, e sua discussão.
▪
Executar uma aplicação visual.

Resumo dos conteúdos
A gestão visual é muito importante para qualquer trabalhador. Facilita o trabalho, alinha comportamentos
e evita erros, identificando imediatamente os desvios e permitindo tomar contramedidas imediatas. A
visualização imediata dos desvios é um ponto chave do pensamento Lean. Criar sentido de urgência e
processos de partilha de informação são essenciais para criar e manter uma cultura de melhoria continua:
▪

Gestão visual como forma de manter o propósito dos processos (obter os resultados desejados)
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Criar e seguir padrões.
Identificar desvios ao standard.
Feedback e resposta rápida do sistema (reação e escalamento da informação)
Como produzir padrões visuais
Criar um Centro de Informação: o conceito de Obeya
Criar um sistema de gestão Visual

A3 & PDCA
Competências específicas da matéria
▪
▪

Uso da ferramenta A3
Outras ferramentas de suporte à resolução de problemas

Pré-requisitos
▪
▪

Leitura livre: Managing to Learn (Shook)
Realizar a parte esquerda do A3 do jogo dos weckers

Atividades formativas
▪
▪

Ensino em sala de aula
Jogo de Sanderson & Porter

Sistema de avaliação
▪
▪
▪

Exame Final
A3 obrigatório para o projeto
A3 do Caso Weckers

Resumo dos conteúdos
O A3 é um documento em que se pode ver o seu pensamento PDCA, para que possa envolver outros
participantes. O processo A3 permite às organizações desenvolver as pessoas. O A3 pode ser o ponto de
partida para muitas atividades de melhoria sobre o Gemba. A oportunidade de desenvolver as capacidades
de resolução de problemas para si e para os outros é essencial para uma transformação Lean:
▪
▪
▪
▪

O processo A3 ajudará a estruturar e visualizar o pensamento PDCA.
Compreender claramente os passos do PDCA & do A3
Melhorar a capacidade de reconhecer e definir claramente os problemas
Gerir e comunicar ideias
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Supply Chain
Competências específicas da matéria
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gestão visual de elementos da cadeia de suprimentos
Gestão de supermercados: Pull, sequencial e misto
Conceito de milk run
Ferramentas de planeamento visual
Cálculo de inventário e Standard WIP
Ferramentas para a compreensão da procura.
A noção da capacidade de abastecimento e a fiabilidade.

Pré-requisitos
▪

Leitura livre: Making Materials Flow

Atividades formativas
▪
▪

Ensino em sala de aula
Exercício do Caso Weckers

Sistema de avaliação
▪
▪

Exame Final
Criação de um VSM

Resumo dos conteúdos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Entregar a informação e o material no lugar correto, na quantidade correta e no momento adequado
A importância da gestão visual, dos supermercados, do 5S, milkrun, etc, como base de uma Supply Chain
estável e previsível
Estratégias de implementação: tempo fixo e quantidade variável ou quantidade fixa e sincronização variável.
Cálculo do inventário, sistema de prateleira dupla a compreensão da procura, a capacidade de fornecimento
e a fiabilidade.
Cartão Kanban
Andon
PFEP, Plan For Every Part
Planeamento visual
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Kaizen
Competências específicas da matéria
▪
▪
▪

Liderar um evento Kaikaku
A diferenças entre um evento Kaikaku e o pensamento Kaizen
O conceito OSKKK

Atividades formativas
▪
▪

Docência em aula
Simulação “bolas de ténis”

Sistema de avaliação
Exame Final

•

Resumo dos conteúdos
O Kaizen é um dos elementos básicos da Casa Lean. Trata-se de uma forma estruturada e controlada para
alcançar resultados progressivamente melhores, utilizando o método científico (PDCA) de uma maneira
rápida e contínua.
▪
▪
▪
▪
▪

Trata-se de um “estado de ânimo” de melhoria diária e aprendizagem através da mudança.
O objetivo principal é o desenvolvimento de uma nova cultura de como olhar para o trabalho.
Compreender o impacto de uma melhoria diária, todos os dias.
Melhoria da cooperação em equipe.
Conhecer o modo de pensar a estrutura de um evento Kaizen.
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Projeto
Horas estimadas de trabalho pessoal: 100
O projeto realizar-se-á nas instalações das empresas anfitriãs.

Competências específicas da matéria
▪

Converter todos os conceitos desenvolvidos e aprendidos durante o curso num projeto de melhoria, utilizando o
pensamento e práticas Lean.

Pré-requisitos
Para iniciar o projeto é necessário ter concluído os módulos a, b, c, d e & f. Para desenvolver e concluir o
projeto é necessário dar por concluídos todos os módulos. Grande parte dos sistemas de avaliação estão
dirigidos para construir “peças” do projeto final.

Atividades formativas
O projeto, partilhado sob a forma de um A3 deve conter pelo menos:
▪
▪
▪

Uma complete e clara identificação do problema a resolver
A clara identificação da situação inicial e a final
A padronização das soluções propostas

Sistema de avaliação
Apresentação e Defesa do A3 do projeto

Resumo dos conteúdos
O projeto visa cobrir todos os conhecimentos básicos do Pensamento Lean de uma forma sistematizada e
criar uma plataforma para a auto-compreensão pessoal por parte do participante, dos conceitos
desenvolvidos durante as sessões e em todo o trabalho pessoal desenvolvido ao longo do Programa
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