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Há mais de 25 anos, inspiramos e conduzimos nossos

clientes à criação de valor, através do estabelecimento

de uma cultura que promova a alta performance em todas

as áreas e processos, com impacto direto no resultado

do negócio e retorno ao investidor.
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Com experientes profissionais ao redor do mundo, trabalhamos junto aos nossos clientes na transformação

de metas organizacionais desafiadoras em resultado e no estabelecimento

de uma cultura sustentável de mudança.











Desenvolva uma cultura de excelência e 
se adapte para as constantes mudanças.

TRANSFORMAÇÃO

               

▪ Avançar na digitalização;

▪ Alta competitivade e complexidade do 
mercado;

▪ Aproveitar as oportunidades e novas 
possibilidades que estão surgindo;

▪ Otimizar processos e orientar gestores rumo à 
alta performance muitas vezes não é suficiente;

▪ Para estar à frente no mercado, é preciso se 
questionar constantemente, se reinventar e 
fundamentalmente se transformar.

▪ Garantir a competitividade em termos de 
modelo de negócios, estratégia, estruturas, 
processos e colaboração;

▪ Mudar a cultura, criar estratégias para engajar 
toda a organização;

▪ Ter capacidade de se adaptar rapidamente às 
mudanças, requisitos do consumidor, do cliente 
e as demandas do mercado;

▪ Catalizar o negócio através da digitalização;

▪ Ser ágil, robusto e colaborativo através da 
digitalização; 

▪ Ser mais eficiente, aumentar a produtividade.



Otimize seus processos e recursos

para um crescimento sustentável.

OPERAÇÕES

& PROCESSOS

               

▪ Otimização de fluxos de valor E2E e 
planejamento de acordo com os princípios Lean;

▪ Excelência em vendas, pesquisa e 
desenvolvimento, compras, produção e serviços;

▪ Aumento da competitividade e do lucro, por 
meio de crescimento planejado com base nos 
recursos existentes e na redução dos custos de 
fabricação;

▪ Excelência operacional através da 
implementação de um sistema de criação de 
valor;

▪ Estratégias ágeis e eficientes de time-to-market
para aumentar a participação no mercado.

▪ Ambiente cada vez mais complexo, incerto e 
desafiador;

▪ Alcançar alto desempenho e competitividade 
de longo prazo por meio de processos estáveis 
e flexíveis;

▪ Estabelecer processos robustos e eficientes em 
toda a organização, atendendo aos mais altos 
padrões de qualidade, com baixo custo, alto 
desempenho de entrega e impacto direto no 
P&L.



Planeje e desenvolva

a sua cadeia de valor.

               

SUPPLY CHAIN

▪ Ciclos de inovação e desenvolvimento mais 
rápidos;

▪ Regionalização vs. Globalização;

▪ Maior variedade de produtos (customização); 

▪ Modelos de negócio disruptivos; 

▪ Tempos de entrega cada vez menores e 
mercados voláteis; 

▪ Digitalização em ascenção;

▪ Aumento da cadeia de criação de valor.

▪ Estratégia: definições quanto a redes locais ou 
globais, desenvolvimento organizacional e da 
liderança;

▪ Suprimentos: transparência e visibilidade, 
redução de custos totais, desenvolvimento de 
fornecedores, strategic sourcing; 

▪ Planejamento: colaboração com fornecedores e 
clientes, integração entre vendas e operações, 
alta performance de atendimento;

▪ Operações de In / outbound: alta performance, 
foco no cliente e racionalização dos custos 
logísticos;

▪ Tecnologia: integração dos processos, 
automações, aumento de visibilidade e suporte 
à tomada de decisão.



Ecossistema ideal para

sua jornada Digital.

▪ Conectividade de dados em tempo real;

▪ Análises Descritivas, Diagnósticas, Preditivas e Prescritivas;

▪ Solução estruturada de problemas a partir de análises.

▪ Estratégia e concepção de fábrica digital / inteligente;

▪ Fluxo de valor end-to-end – análise de capacidade;

▪ Identificação e implementação de use-case.

▪ Digital Shop Floor Management;

▪ Gestão de multiprojetos;

▪ Gestão automática de desvio baseado em dados;

▪ Capacitação da Liderança 4.0.

▪ Otimização de processos end-to-end, através do Process Mining;

▪ Robotic Process Automation (RPA);

▪ Soluções digitais colaborativas.



Ecossistema ideal para

sua jornada Digital.







Mais de 7 mil pessoas treinadas em todo o mundo por ano.

Temáticas: Gestão e Liderança, Transformação Lean e Ágil,

ferramentas de Melhoria Contínua e Transformação Digital. 



Treinamentos gamificados: maior engajamento e motivação para o aprendiz. Elementos lúdicos,       
como pontuação e recompensas, incentivam o progresso.

Aprendizado autônomo: conteúdos exclusivos em diversos formatos: vídeos,                                                                           
quiz, jogos, podcasts e materiais para consulta - em qualquer lugar                                                             
e a qualquer momento.

Dashboard intuitivo: garante ao gestor o acesso aos dados, para que                                                                               
avalie o desenvolvimento do seu time em todo o processo de qualificação.



As visitas Best Practice ao vivo – sejam presenciais ou virtuais – garantem a troca de experiências.

Empresas em estágio avançado da jornada abrem suas portas, compartilham seus fatores

de sucesso e aprendizados com os participantes.

Best Practice
Tour Presencial

Best Practice
Tour Virtual



A confiança dos nossos clientes

é o nosso maior ativo.



Nossos segmentos de atuação.

"A Marcopolo se beneficia da aplicação dos conceitos da Filosofia Lean há mais de 30 anos. Em 2016, iniciamos um ciclo de 
revitalização do Sistema Marcopolo de Produção Solidária, sendo que a Staufen foi escolhida como consultoria

parceira para garantir a atualização e o correto emprego das ferramentas. Ela tem contribuído de maneira importante para o 
sucesso da nossa caminhada. Resultados de segurança, qualidade, entrega e custos já podem ser medidos."

Lusuir Grochot, Diretor Global de Operações
Industriais e Melhoria Contínua, Marcopolo

"O Shop floor Management trouxe visibilidade e transparência para todas as operações da nossa fábrica! Empoderou,
engajou e comprometeu nossos funcionários para atingirmos as metas corporativas. Sem ele, estaríamos voando às cegas."

Marcelo Nery, Presidente, 
Thyssenkrupp Elevadores

O que dizem nossos clientes:



Nossos segmentos de atuação.

"Por muitos anos, temos trabalhado consistentemente na otimização do nosso sistema de produção com o apoio
profissional distinto da Staufen. A implementação do Shop floor Management gerou melhorias quantificáveis e

mudanças duradouras em nossa cultura corporativa.”

"A experiência da Staufen, juntamente com a dedicação e colaboração do time Lenovo, promoveu uma mudança significativa nos 
nossos processos. Aliando a metodologia do Lean Six Sigma ao nosso dia-a-dia, de forma simples e prática, a consultoria engajou a 
todos para promover uma mudança nos controles e medições dos processos, iniciando uma transformação que atingiu todos os 
níveis da Lenovo."

Mark Hiller, CEO, 
RECARO Aircraft Seating

Ricardo Bloj, Presidente, 
Lenovo Brasil

O que dizem nossos clientes:



, Suzano

Nossos segmentos de atuação.

“A transformação Lean tem contribuído bastante para termos uma liderança mais participativa, focada na solução de
problemas e na geração de valor agregado aos stakeholders, além de nos permitir decisões de maior qualidade. Tem sido

gratificante ver a mudança de mentalidade nos colaboradores, principalmente durante as reuniões diárias. Eles se apropriaram dos
“processos e atividades”, discutindo problemas e soluções de forma natural e com foco em melhoria contínua. A metodologia Lean 

tem nos auxiliado a potencializar os resultados e a aproveitar melhor o capital humano que temos hoje“.

“Foco na meta e a disciplina na execução formam a base do modelo de gestão industrial em todos os negócios da Suzano e 
materializamos estes objetivos por meio de um modelo simples e robusto de gestão da rotina. A parceria com a Staufen tem 
proporcionado a aceleração destas práticas, principalmente por meio da melhor conexão entre os processos (e suas rotinas), as pessoas 
e os resultados do negócio, em que os métodos e ferramentas suportam a evolução dos comportamentos da liderança no 
desenvolvimento de suas equipes. E acreditamos que este trabalho, em conjunto com nossas equipes internas, permite cada vez mais
autonomia de todos para a solução de problemas e promoção de constantes melhorias através das melhores técnicas e do sincronismo
de todos os departamentos em busca dos nossos objetivos.

O que dizem nossos clientes:

Renato Vichi, Diretor de
Operações, Banco Itaú

Aires Galhardo,
Diretor Executivo de Operações, Engenharia, Qualidade, Energia e Excelência Operacional, Suzano



Nossos segmentos de atuação.

“A adoção da filosofia Lean trouxe impactos positivos na performance da OJI Papéis, como uma maior interação entre as equipes,
melhor fluxo de informação por meio das reuniões diárias, baixo tempo de resposta, solução de problemas e desenvolvimento pessoal 
da comunicação em público. Estamos agora ampliando o projeto com a implementação do Lean em atividades administrativas, onde 
também acreditamos na forte redução de desperdícios e contínuo aumento de performance”. 

O que dizem nossos clientes:

Agostinho Monsserrocco,
CEO, Oji Papéis Especiais



Nossos segmentos de atuação.

“A parceria entre Tenda e Staufen teve início há alguns anos, suportando a intenção da Tenda de se tornar uma fábrica
de apartamentos. Adaptando nosso modelo de produção aos conceitos do Lean Manufacturing, a Staufen,

de forma muito criativa e inovadora, vem entregando junto à Tenda ótimos resultados, com o aumento
da produtividade e redução de custos de construção."

"O Shop floor Management, além de uma ferramenta de acompanhamento de desempenho, é excelente forma de também alinhar 
todos os níveis da empresa em todos os departamentos, descobrir em tempo e antecipar possíveis problemas/desvios para reagir 
rapidamente e para fortalecer nossa capacidade de solução de problemas."

O que dizem nossos clientes:

Sidney Ostrowski, Diretor Executivo de 
Operações, Construtora Tenda

Javier Schmal, Vice-presidente da área (México, América
Central e América do Sul),  Martin Engineering



Nossos segmentos de atuação.

"Uma vez que o projeto piloto foi extremamente bem-sucedido, decidimos introduzir o Lean em outras áreas
de produção. Hoje, um espírito totalmente novo pode ser sentido em toda a empresa, não apenas na produção,

mas também em muitas outras áreas da organização. A nova cultura de liderança se estabeleceu em todos os lugares".

“A Staufen nos ajudou muito na implementação de rotinas de Shop floor em nossas fábricas. A Experiência em Lean Manufacturing, 
a disciplina metodológica e a especial atenção que deram à transferência do conhecimento ao nosso time foram os grandes 
diferenciais da Staufen nos projetos desenvolvidos na Faber-Castell. A implantação foi sólida e tem sido continuamente melhorada 
em função do conhecimento e metodologia transferidos para os multiplicadores da Faber-Castell.” 

O que dizem nossos clientes:

Michele Galbiati, Head of
Manufacturing, Lavazza

Dirceu Luiz Guaglianoni, COO,
Faber-Castell



Mesmo que estejamos entre os melhores, 
mantemos o foco e a dedicação



Recentemente, a Staufen foi reconhecida como a

melhor empresa de consultoria na Alemanha,

na categoria Operations Management.


