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As indústrias investem em soluções para que seu processo produtivo seja sustentável, considerando como
base máquinas, materiais, métodos, pessoas, meio ambiente e segurança. Para tanto, deve fornecer produtos
e serviços com a mais alta qualidade, menor custo, dentro do menor tempo, com segurança, respeito ao meio
ambiente e fortalecendo a moral das pessoas. Com base nisso, a gestão da produção aplica os princípios do
lean manufacturing para melhorar processos e maximizar resultados. Isso, pressionou a manutenção a
acompanhar essa inovação e repensar práticas e processos, fazendo com que seus gestores e equipes
também sentissem a necessidade de pensar e atuar de forma enxuta. A partir dessa compreensão, a Gestão
da Manutenção não poderá ser a mesma, pois nessa relação de interdependência da manutenção e produção,
é essencial que esses e os demais setores estejam alinhados para a utilização dos princípios e soluções lean.
Simplificando:

Gestão de Manutenção Eficaz

1. A Gestão de Manutenção Eficaz aplica os princípios da filosofia enxuta ao processo de manutenção.

Criar métodos
inovadores e
eficazes,
capazes de
mudar a
realidade do
mercado
é o que torna
a Gênesis
a melhor
parceira para
sua empresa

2. Destaca-se que a implantação desta nova forma de gestão deve respeitar as especificidades do processo
de manutenção, sendo assim, a aplicação dos princípios da manufatura enxuta precisam ser adaptados e
não aplicados de forma direta. Pode-se utilizar as metodologias e ferramentas lean de forma integrada,
mas antes de sair aplicando é preciso responder a seguinte pergunta: Qual é a necessidade?
Planejamento Hoshin Kanri
Círculos Kaizen
Poka Yoki

TPM
Sugestões

Mapeamento do Fluxo de Valor

5´S
Disciplina

SMED
RCM

Cultura de Aprendizagem

Pensamento A3
FMEA
Heijunka

KANBAN
Gestão Visual

3. É fundamental antecipar, planejar, corrigir e melhorar seus processos e práticas. Sendo assim, deve medir
sua produtividade e sustentabilidade pelo valor que agrega ao processo produtivo como um todo, através
da eliminação dos desperdícios do próprio setor, em prol do aumento da disponibilidade e performance
bem como a garantia da qualidade dos produtos. Para que as melhorias sejam realmente essenciais será
preciso chegar ao cerne do problema, encontrar as causas e eliminá-las.
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A Manutenção atende à unidade fabril como um todo, por se tratar de um processo de apoio, assim podese considerar que os clientes da manutenção são todas as demais áreas que compõe a organização.
Para que a filosofia enxuta seja aplicada na manutenção é fundamental a utilização do PDCA para cada
etapa desenvolvida.
Visite nosso site www.genesisrs.com.br

Inscreva-se na 1ª edição Curso ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO POSTO DE TRABALHO
Data: 16 e 17 de Agosto de 2017

Carga Horária: 16 horas

Local: Porto Alegre

