Escola Manufatura e Supply Chain

Análise de perdas em processos de manufatura
Objetivo
Proporcionar conhecimento sobre como identificar todas as perdas e desperdícios
escondidos nos processos produtivos e como calcular o prejuízo econômico que estas
perdas causam para as empresas. A partir da análise das perdas em cada processo,
por meio da técnica de estratificação, os participantes aprenderão a criar um
programa de melhoria focado em gerar benefícios econômicos da ordem de 8% até
12% ao ano priorizando os projetos KAIZENS com maior potencial de retorno
econômico. O curso utiliza os conceitos desenvolvidos no âmbito da metodologia em
7 passos do Cost Deployment WCM (World Class Manufacturing).
Programa
 Introdução
o Origens do WCM a partir do TPS / TQM / TPM
o Conceitos fundamentais de Lean Manufacturing
o 7 tipos de perdas
o Diferenças entre TPS e WCM
o O triângulo de ouro do WCM (a sinergia entre os três pilares chaves do
WCM)
 Relação entre budget da empresa e resultados econômicos do programa de
melhoria
 Perdas e desperdícios
o Diferença entre perda e desperdício
o Princípios sobre a estratificação das perdas
o Perda padrão, perda comparada com padrão teórico, perda
comparada com padrão ideal
o As 18 perdas do WCM
 Definição correta do perímetro de custo
 Identificação qualitativa das perdas: Matriz perda – processo
 Identificação das relações entre as perdas e processos: Matriz perda causal resultante
 Simulação: identificação de perdas e elaboração das matrizes em processos
simulados
 Cálculo do custo das perdas
o Como criar uma base de dados para o cálculo das perdas
o Como calcular o custo das perdas: Matriz perda - custo
o Estratificação das perdas por processo e por causa raiz
 Simulação: elaboração da Matriz perda – custo e estratificação das perdas
 Identificação dos métodos corretos para atacar as perdas
o Análise ICE (Impact – Cost – Easiness)
o Breve descrição da metodologia para ataque das perdas
o Matriz: perdas, métodos e ferramentas
 Criação de um programa de melhoria da fábrica focado na redução de
perdas
o Cálculo do benefício econômico dos projetos
o CARRY OVER dos projetos
o Matriz perdas – projetos
 Follow-up correto dos resultados econômicos dos projetos: Matriz perdas savings
 WCM Evolution Chart




Simulação: elaboração e avaliação dos resultados de um programa de
melhoria em um processo simulado
Integração do programa de melhoria com o budget da empresa

A quem se destina
Gerentes, supervisores e analistas de produção, melhoria contínua, lean
manufacturing e controladoria.
Carga horária
12 horas

