
A gestão visual consiste na utilização de meios visuais que
permitam conhecer instantaneamente e permanentemente qual
a situação das operações e, tomar de imediato as decisões
necessárias para corrigir situações indesejadas.

Como exemplo desses meios visuais, temos a afixação de
indicadores na forma gráfica, códigos de cores, níveis de stock,
sinalização, instruções de trabalho, entre outros.

A gestão visual leva a informação relevante para o Gemba,
dando autonomia aos operacionais para a resolução de
problemas, diminuindo assim o prazo de tomada de decisões.

FERRAMENTAS DE GESTÃO VISUAL

Adquirir  conhecimentos e competências necessários para a
utilização eficaz de ferramentas de Gestão Visual.

AO FREQUENTAR A FORMAÇÃO IRÁ:

DESTINATÁRIOS
Gestrores, Engenheiros, Supervisores e Equipas Operacionais.

www.hozenacademy.pt

Workshop -  Área  Me lhor ia  Cont ínua

FORMADOR:
Eng.º Paulo Coelho

Engenheiro de Produção
Industrial pela Universidade
Nova de Lisboa.
Especialização em Logística,
Distribuição e Gestão de
Projetos.
+20 anos de experiência na
indústria automóvel.
Desempenhou funções de
coordenação e liderança em
processos e manufatura.
Responsável pela
elaboração e condução de
estratégias de
estandardização de
equipamentos e processos
operacionais eficientes para
a manufatura.

https://www.atec.pt/cursos-empresas-particulares/melhoria-continua-e-logistica/lexico/e-g/#lx-gemba


"Formação
especializada,

atualizada e
perfeitamente
enquadrada na

realidade
operacional da sua

empresa!"

INSCRIÇÕES:
info@hozenacademy.pt

Compreender o impacto das ferramentas de Gestão Visual e os
benefícios decorrentes da sua utilização;

Compreender as razões e vantagens da implementação das
ferramentas de Gestão Visual na sua organização; 

Selecionar as ferramentas adequadas à sua organização e de as
colocar em prática.

Ao participar nesta acção, o formando será capaz de: 

OBJETIVOS 

CONTEÚDOS ABORDADOS

Módulo 1 - Introdução:

Módulo 2 - Ferramentas de Gestão Visual:

 

 

 

-  A importância da Gestão Visual;
-  As razões para a necessidade da Gestão Visual;
-  Os benefícios da utilização de ferramentas de Gestão Visual.
 

 

- As ferramentas utilizadas na gestão visual;
- Os 5 passos para usar a gestão visual na prática;
- Realização de casos práticos.


