
Taiyo Staffing Corporatioｎ
Treinamento,desenvolvimento de carreira

Educação em manufatura 

(melhoria)



１. Modo de pensar na 

melhoria



・ O ato de cometer erros e defeitos os corrige e aprimora. 

・ Gama geral relacionada à produção, como melhoria da eficiência, 

garantia de segurança e prevenção de defeitos. 

・ Dê sabedoria e execute-a, em vez de ser comandada e executada.

・ É necessária persistência e descontinuidade, onde, quando você vai,

não termina, vai um após o outro.

・ É considerado a coisa mais importante a ser realizada.

・Mudando pessoas, coisas, custos e informações, faremos isso para

melhorar a situação.



２. Melhoria da vida cotidiana



"Redecorando a sala"

O Sr. A colocou a TV no canto perto da janela.

Problema ： Houve momentos em que era difícil assistir TV por 

causa da luz do sol brilhando através da janela.

"Planta atual da casa do Sr. A"

O Sr. A mudou o design substituindo a TV, o sofá e a cama.

Objetivo： impedir que a TV fique difícil de ver ao sol.

Estudo de caso：１
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"Layout do piso após redecorar a casa do Sr. A"

Efeito de redecorar a sala

・Evitando perto da janela, é possível evitar a dificuldade de assistir 

TV ao sol.

・Não há ações desnecessárias, como fechar a cortina.

・Como efeito colateral, ao colocar a cama perto da janela, você pode

acordar com luz natural.
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"Determinando como montar um trem"

Ao viajar, o Sr. A estava indo para o trabalho todos os dias sem

decidir qual carro reservar e qual saída.

Problema：Dependendo do dia, o horário de trabalho variava e havia

dias em que eu estava atrasado.

"Situação atual de embarque de A"

O local para pedalar varia de dia para dia

※A saída 3 é a mais próxima da empresa

Ao viajar, o Sr. A decidiu pegar o 4º vagão do trem 7:00 todas as

manhãs e pegar a 3ª saída.

Objetivo：Evitar variações de tempo e permitir que os funcionários

trabalhem em horários fixos todos os dias.

Estudo de caso：２
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"Montando a situação depois de decidir as regras do Sr. A"

※A saída 3 é a mais próxima da empresa

Decidindo como montar um trem Efeito por

・Agora é possível comutar para a empresa com a menor distância de 

cada vez.

・Consegui chegar ao trabalho em horário fixo e pude evitar 

chegadas tardias.

・Eu era capaz de trabalhar em um horário fixo e podia usar o 

mesmo horário todos os dias para me preparar para o trabalho.

Carro 2Carro 1 Carro 4Carro 3



"Faça um menu e faça compras"

O Sr. A foi ao supermercado, fez algumas compras e pensou nos pratos para 
cozinhar isso foi .

Problema ： comprei demais, não consegui usá-lo e venci a data de 

validade. Eu só cozinho os mesmos pratos. 

"As compras atuais de A"

O Sr. A pensou primeiro em seu cardápio antes de ir às compras e

escreveu notas antes de ir às compras.

Objetivo ： Comprar o tipo e a quantidade de ingredientes 

necessários. 

Se você acha 

que é barato, 

você compra

Não posso 

usar todos os 

ingredientes...

O mesmo

prato

continua ...

Estudo de caso：３



"As compras atuais de A"

Tendo decidido um menu e compras Efeito por

・Ao decidir o que comprar, pude reduzir o tempo de compra.

・Ao eliminar a necessidade de comprar alimentos inúteis, 

conseguimos reduzir gastos desnecessários.

・Decidindo o que comprar com antecedência, tornou-se possível

entender quanto as despesas com alimentos eram necessárias e o

orçamento da família foi melhorado.

Pense no que 

comprar e fazer 

compras

Você pode fazer 

vários pratos 

usando todos os 

ingredientes



３. Melhorias no piso de 

fabricação



"Realoque a máquina"

R. O layout das máquinas era ruim e era difícil de fazer.

Problema：você tem muitas reviravoltas e precisa ir e voltar entre os

locais de trabalho.

"Layout atual da oficina A"

transportador ①

Homem transportador ② transportador ③

Homem

O aparelho se torna um 
ponto cego, e não sei o status 
de alguns avanços

Processe e mova o 
produto de ① para ②. 
Torça seu corpo ao se 
mover.

Vá para frente e para trás entre 
① e ③ para verificar os 
produtos que saem de ② em ③.

Estudo de caso：１



Mudamos a localização do transportador attached e anexamos um

espelho ao canto do equipamento.

Objetivo：Trabalho inútil, reduz o trabalho que afeta o corpo humano 

e reduz os pontos cegos.

"Layout após alterar o local de trabalho A"

O ponto cego é reduzido movendo ① para o sul e organizando-o na

diagonal. Sobrepondo ① e ②, não é mais necessário mover o produto.

Mesmo que ocorra o trabalho de se mover, você pode trabalhar sem

torcer o corpo.

② Ao verificar o produto saindo pelo espelho, não é mais necessário

entrar e sair. Mesmo se uma verificação for necessária, o movimento
será linear e o tempo poderá ser reduzido.

Realocação de máquinas Efeito por

・Processo de trabalho reduzido (tempo de trabalho reduzido)

・Ao reduzir o ponto cego, tornou-se possível trabalhar com 

segurança.

・Por reduzir o movimento desnecessário, contribui para a segurança, 

qualidade e eficiência.

transportador ② transportador ③

Homem

Homem



"Alterando como colocar ferramentas de trabalho"

Quando os trabalhadores se revezavam trabalhando na oficina A, eles

frequentemente procuravam ferramentas de trabalho.

Problema：não sei onde o trabalhador anterior coloca as ferramentas 

de trabalho.

"Situação atual do armazenamento de ferramentas na oficina A"

Onde estão as ferramentas quando os trabalhadores mudam?

Crie um mecanismo para restaurar as ferramentas usadas,

Mesmo se você esquecer de colocá-lo de volta, eu notei.

Objetivo：torná-lo visível para qualquer pessoa

"Alterando a área de armazenamento de ferramentas no local de

trabalho A"

Coloque suas ferramentas favoritas mais próximas ao local de

trabalho para criar um espaço de armazenamento semelhante às

ferramentas. Anexe uma etiqueta de nome a cada ferramenta e local.

※Mesmo que o trabalhador mude, fica claro à primeira vista onde as 

ferramentas estão

Bancada

de 

trabalho

Armazenam

ento de 

ferramentas

Estudo de caso：２
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Realocação de máquinas Efeito por

・Ao esclarecer a localização, qualquer um pode ver rapidamente o

que é onde e o que não é.

・Ao conhecer o espaço necessário para as ferramentas, tornou-se 

possível armazená-lo no espaço mínimo.

・Melhor eficiência do trabalho, eliminando o movimento 

desnecessário da pesquisa.

"Prepare-se antes do trabalho"

No local de fabricação, o Sr. A aguardou as instruções de seu chefe

antes de começar o trabalho.

Problema：Não faça nada até que seu chefe lhe diga Não podes 

"Presente do Sr. A"

Chefe："Faça este trabalho hoje!" 

“・・・”
Chefe："Faça este trabalho da próxima vez!“

O Sr. A aguarda as instruções do chefe ...

Antes de ir para o local de fabricação, o Sr. A verificou o cronograma

de fabricação e confirmou que tinha tudo o que precisava para o

trabalho.

Estudo de caso：３



Objetivo：prepare-se para trabalhar antes que seu chefe lhe dê

instruções.

"Mudança do Sr. A"

Sr. A ： "O cronograma de produção é ...

Os materiais necessários são ...

As ferramentas necessárias são ... "

Chefe： "Sim. Peça!“

Para o chefe voluntariamente

O efeito da preparação antes do trabalho

・Além de não ter tempo para esperar pelas instruções, pensar e agir 

por conta própria aprofundará sua compreensão do trabalho.

・Contribui não apenas para minha própria eficiência, mas também

para a eficiência de meu chefe.

・Pensando e agindo voluntariamente, você pode ser um trabalhador

confiável e confiável por outras pessoas.

Nenhuma melhoria grande ou pequena

Faz sentido fazer

Ponto importante


