
 

Porto Alegre, 04 de janeiro de 2019. 
 
 
 

Oportunidade 01/2019 – Gestão da Produção / Lean Manufacturing 

 

Edital: Edital de Cadastramento e Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua Propriedade 
Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 

Tema: Gestão da Produção / Lean Manufacturing 

Escopo: Qualidade e Processos 

 

Objetivos:  

Sensibilizar os empresários sobre os ganhos na aplicação da filosofia lean na manufatura, explicando os 

ganhos expressivos e permanentes em custos, produtividade, qualidade e atendimento a clientes. 

Possibilitando o entendimento do que é Lean e quais os desperdícios devem ser identificados e 

combatidos. 

O objetivo principal é facilitar o entendimento, traduzindo para a indústria calçadista e de acessórios quais 

são os principais desperdícios que devem ser eliminados e como mensurá-los. 

A abordagem não deve ser apenas conceitual, deve utilizar cases, exercícios, simulações, proposições 

de atividades vivenciais. Permitindo que, de forma simples, prática e criativa, os participantes apliquem e 

entendam os conceitos necessários. Sendo capazes de enxergar os desperdícios em suas empresas e 

identificar o impacto dessas perdas nos indicadores de produtividade, retrabalho e não conformidade. 

 

Conteúdos sugeridos:  

➢ Introdução ao Lean Thinking 

➢ O que é desperdício? 

➢ Quais são os desperdícios? 

➢ Simulações/cases/atividades abordando os problemas da produção tradicional e os 

impactos dos desperdícios. 

➢ Como medir produtividade, retrabalho e não conformidade e quais são as principais perdas 

que impactam nesses indicadores. 

Tipologia sugerida: Oficina e/ou consultoria 

Público-alvo: 
Empresas do setor calçadista e de acessórios situados na Regional Sinos. Alguns empresários do grupo 
já tiveram contato com o tema, já conhecem alguns conceitos, porém têm dificuldades em traduzir os 
conceitos para a sua própria realidade. Por esse motivo é muito importante que a abordagem seja mais 
vivencial. 

Carga horária estimada: é possível propor mais de um encontro desde que os encontros não 
ultrapassem 3h, conforme solicitação dos empresários. 



 

Prazo de cadastramento e envio da documentação: 21/01/2019. 

 

Observações: 

As empresas que possuem metodologias que contemplem os requisitos apresentados, devem realizar o 
credenciamento conforme os critérios previstos no Edital de Cadastramento e Credenciamento de 
Pessoas Jurídicas - Produtos de sua Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. Se a empresa já está 
cadastrada através deste edital, deve apenas apresentar seu produto em nosso Banco de Soluções de 
propriedade intelectual. 

 

http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF

