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KAIZEN 
 

OBJETIVO: 

Apresentar a filosofia do Kaizen para a identificação de desperdícios e das atividades que não 

agregam valor ao produto e ao processo, possibilitando a sua eliminação e a implantação da 

melhoria contínua na empresa. 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

 Objetivo do curso 

 A quem se destina 

 O Sistema de Produção Toyota 

 A filosofia Kaizen  

 Conceito de qualidade 

 Conceito de produtividade 

 Conceito de flexibilidade 

 Conceito de competitividade 

 Melhoria de Produtividade Aparente versus Melhoria de Produtividade Real 

 As ferramentas para o Kaizen 

 A organização Kaizen 

 A estratégia Kaizen 

 Estilos de gestão – Kaizen versus Kaikaku 

 Produção versus Marketing 

 Produção Puxada versus Produção Empurrada 

 Trabalho padrão – Lead Time versus Cycle Time versus Takt Time 

 Os três Mu’s – Muda – Muri – Mura 

 Os 7 tipos de Muda e como identificá-los  

 Exercício prático para a identificação de Muda, Muri e Mura 

 

 

PÚBLICO ALVO: Profissionais de qualquer tipo de indústria das áreas produtivas, administrativas, 

engenharia, processos, qualidade, manutenção, etc. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 16 Horas. 

OBRIGATORIEDADE: Nenhuma  

Nº DE PARTICIPANTES: 15 

CERTIFICAÇÃO: Frequência mínima de 75% por módulo e nota final de no mínimo 6,0 + 

Eficiência na Prática. 
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Recursos mínimos que devem estar disponíveis, que contribui para o sucesso do evento: 

 Sala de treinamento adequada para exposição, dinâmicas, trabalhos em grupo, leitura e escrita. 

 Condições ambientais favoráveis (iluminação e temperatura) 

 Equipamentos de apoio – CPU entrada USB/ CD/ DVD, teclado e mouse, projetor e som. 

 Flip chart ou quadro. 

 Espaço físico amplo. 


