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PROXECTO
OPTIMIZA:

IMPLANTACIÓN
EN PEMES DAS
METODOLOXÍAS
LEAN E KAIZEN
DE
OPTIMIZACIÓN
DE COSTES NA
EMPRESA

CÓMO APUNTARSE?

Para apuntarse ó Proxecto OPTIMIZA

para a implantación da metodoloxías

Lean e Kaizen é necesario remitir un

email indicando o nome, actividade,

email e teléfono de contacto.ó correo

tecnico@fegape.org ,

O participante tan só deberá abonar

o 10% do custe do proxecto (1.000

euros) que inclúe todos os traballos do

proxecto.

Máis información en

www.fegape.org



QUÉ APORTA OPTIMIZA:

• AFORRO DE COSTES

• MELLORA DA COMPETITIVIDADE

• EFICIENCIA DE RECURSOS

• MELLORA DE PROCESOS

• FORMACIÓN EN TÉCNIICAS DE

OPTIMIZACIÓN

• DIAGNOSE PROFESIONAL DA PEME

• MELLOR ATENCION Ó CLIENTE

• MELLORAS ORGANIZATIVAS.

.

OPTIMIZA CON LEAN E KAIZEN
P `RO XEC TO  DE  O P T IM IZ A C IÓ N  D E  COS TES  A  TRA VÉS  DE ME TODO LOX ÍAS  LEA N  E KA IZEN

O Proxec to OPTIMIZA de FEGAPE é unha

in ic iat iva f i nanc iada po lo Programa

INNOEMPRESA do Ins t i tu to Galego de

Promoc ión Económica ( IGAPE) da XUNTA

DE GALICIA que ten por  obxec t i vo  mel lorar

as contas  de resul tados da peme galega a

t ravés  da implantac ión de metodo loxías

baseadas nos  pr inc ip ios  das  técnicas  Lean

e Kaizen para a op t imizac ión de cos tes  en

procesos  e na xes t i ón  na peme,  cun

mínimo coste (10% do cos te tota l ) .

O proxec to OPTIMIZA inc lúe a formac ión,

implantac ión e cer t i f i cac ión dun s is tema de

xes t i ón Lean e Kaizen para  6  pemes con

sede en Gal ic ia .

Con es ta acc ión , FEGAPE, apor ta unha

formac ión i n tegra l  que permi t i rá  aos

par t ic i pan tes  acadar  coñecementos

necesar ios  para mel lora r  a xes t ión e a

xes t i ón da súa empresa.

Lean e Kaizen:
Eficiencia e optimización
de costes na empresa.

AS METODOLOXÍAS LEAN E KAIZEN FORON

RECOÑECIDAS INTERNAC IONALMENTE COMO
FERRAMENTAS DE OPTIM IZACIÓN DE COSTES

PROXECTO OPTIMIZA FEGAPE

1. Presentación do Proxecto

Introducción ás metodoloxías Lean e Kaizen
Formación nas técnicas de optimización de custes.
Recopilación de datos das pemes..

2. Identificación de áreas de mellora

Realización dunha xornada formativa co ánimo de
presentar as distintas ferramentas de traballo
aplicables segundo a filosofía LEAN. Análise dos
procesos da organización e identificación de áreas de
mellora susceptible de aplicación dalgunha das
ferramentas.

3. Implantación de ferramentas LEAN:

Nesta fase cada participante implantará de xeito
piloto alguna das ferramenta explicadas na fase
anterior. O equipo consultor estará con cada unha
das empresas participantes para axudarlle na
implantación, resolvendo todas as dúbidas que se
podan plantexar no proxecto.

4. Analise dos resultados acadados

Nesta fase, consecuencia da anterior, realizarase unha
posta en común entre tódolos participantes, onde serán
expostas as melloras acadadas, coa implantación das
ferramentas analizando coa axuda do equipo consultor
o aforro de custes, e a optimización do proceso
mediante indicadores de seguimento previamente
definidos.

5. Informe Final

Por último, presentaranse as impresións, resultados
e conclusións obtidos por cada un dos
participantes no presente proxecto.

FILOSOFÍA  LEAN
Eliminación  de actividades e

tarefas que non aportan valor aos
procesos productivos das

empresas. Optimización de
recursos

AFORRO DE CUSTES

- Mellora contínua da
organización .

– Simplifica floxos de materiais
e información.

- Mellora na flexibilidade e
fiabilidade dos procesos.

Eficiencia e eficacia

IMPACTO NA
COMPETITIV IDADE DA

EMPRESA
A filosofía LEAN actua sobre a
cadea de valor do producto ou

servizo, eliminado todalas aquelas
operación que non representen

valor engadido para o cliente e que
solo implican custes.


