
Sistemas de Produção: Conceitos e Práticas para Projetos e 

Gestão da Produção Enxuta 

Escrito por autores brasileiros, este livro oferece uma visão ampla sobre conceitos, métodos e 

ferramentas para o projeto e a gestão de sistemas de produção competitivos. Os autores defendem 

que questões técnicas e econômicas são inseparáveis e indissociáveis. Assim, o texto busca 

contextualizar o tema à realidade industrial brasileira. 
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