
Apollo Business Consulting 
 

Visita guiada à fábrica de produção enxuta! 

 
Os especialistas do Sistema Toyota de Produção (STP, método 

de produção enxuta) o guiam para as instalações relacionadas à 
Toyota e outros locais de patrimônio histórico, como o Castelo 

de Nagoya. Explicaremos a essência do STP no local.  
 

Toyota Production System (TPS, lean production method) experts  
guide you to Toyota related facilities and  

other historical heritage sites such as Nagoya Castle. 
－We will explain the essence of the TPS onsite.－ 

 

O "turismo industrial", onde você pode ver e conhecer as fábricas japonesas, está atraindo o interesse de viajantes 

nacionais e estrangeiros. A região de Chubu herdou o DNA da manufatura, da indústria têxtil às indústrias 

automobilística e ferroviária etc., continuamente desde a invenção do tear automático que levou à revolução 

industrial japonesa. Por esse motivo, é abençoada com ativos culturais industriais históricos e culturais, e existem 

muitos locais de produção de ponta. Nos últimos anos, também têm sido desenvolvidos novos campos industriais, 

como aeronaves e indústrias espaciais, também estão sendo desenvolvidos. Aqui, a Prefeitura de Aichi também 

possui instalações de turismo industrial, onde você pode ver de perto o processo de fabricação de automóveis e 

aeronaves. Você pode visitá-los juntos para experimentar o espírito de fabricação e promover o intercâmbio 

humano com empresas japonesas.   

 

Público-alvo: Forneceremos explicações sobre o Sistema Toyota de Produção e as instalações de 

turismo industrial de indústrias de ponta, como a aeroespacial, em inglês, etc., para acadêmicos, 

estudantes universitários e pesquisadores, etc. As Olimpíadas de Tóquio serão realizadas em 2020, e a 

Osaka World Expo será realizada em 2025. Por conseguinte, o Japão promoverá a criação de um país 

ainda mais emocionante. Gostaríamos que você aproveitasse a oportunidade para experimentar o poder 

"Monozukuri (manufatura)" do Japão. 

Programa de visitas: organizaremos pontos para você visitar, a seu pedido, das fábricas da Toyota Motor ao Museu 

de Voo de Aichi. Além disso, o treinamento do Sistema Toyota de Produção está disponível mediante solicitação. 

Aichi também abrigava senhores da guerra de Sengoku, como Nobunaga Oda. Também estarão disponíveis 

programas para visitar atrações como o Castelo de Nagoya e o Castelo de Gifu. 

Preço: 100.000 ienes por meio dia (local de uma visita, aprox. 3 pessoas) 

 150.000 ienes por dia (2 locais de visita, aprox. 3 pessoas) 

 Exclui taxas de entrada e tarifa de táxi no momento da visita. 

 Um guia irá acompanhá-lo em japonês ou inglês. 

Para visitantes de Taiwan, também podemos providenciar a interpretação por uma taxa adicional. 

- Consultaremos sempre o preço, dependendo dos detalhes do programa. 

 

A cada ano, devido ao apoio ao nosso trabalho separado em pedidos de subsídios, não há muitos pontos livres 

durante a primavera ou o verão. O período de outubro a março do ano seguinte será mais fácil de agendar. 



 

Relacionado com o Sistema Toyota de Produção Aeroespacial, ferroviário, patrimônios mundiais, etc. 

  

Museu Comemorativo da Indústria  

e Tecnologia da Toyota 

MUSEU MRJ 

http://www.tcmit.org/english/ https://www.mhi.com/expertise/museum/mrj/ 

MUSEU AUTOMÓVEL TOYOTA Castelo de Nagoya 

https://www.toyota.co.jp/Museum/english/ https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/en/ 

 

Itens de confirmação do aplicativo (preencha em japonês ou inglês) 
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Apollo Business Consulting 

Registered Management Consultant by 
Minister of Economy, Trade and Industry 
Masahiro Kunishima  

https://www.apollobc11.com/ 

https://www.facebook.com/masahiro.kunishima 

Ｅ-mail apollobc11@gmail.com 
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