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Como Consultoria de Transformação, a STAUFEN conhece de perto os desafios que envolvem um processo de 
mudança, na busca por se estabelecer processos sustentáveis que levem a resultados efetivos e duradouros.

A capacitação, neste sentido, tem um papel fundamental.

Jornadas personalizadas. Em diversos formatos.

A melhor experiência para atender às suas necessidades.

Nossos instrutores são consultores com experiência prática em

centenas de projetos de Transformação ao longo de mais de 20 anos.

PROGRAMAS DE TREINAMENTO

que desenvolvem pessoas e

impactam diretamente o negócio
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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.



Resultados expressivos

há mais de 25 anos



Plataforma





Diversas
temáticas



Principais temáticas

GESTÃO E LIDERANÇA

Liderança Lean e Shop floor Management

Liderança Lean e Office floor Management

Desdobramento da Estratégia (Hoshin Kanri)

Toyota Kata

S&OP sob a perspectiva Lean

Liderança Operacional Lean

Lean na Prática

Liderança Ágil

MELHORIA CONTÍNUA

Introdução ao Lean Thinking

Lean Office

Mapeamento do Fluxo de Valor

Produção Puxada e Logística Interna

Solução Estruturada de Problemas

Lean na Gestão de Vendas

Lean Banking

SOFT SKILLS LIDERANÇA

Liderança

Comunicação 

Desenvolvimento de pessoas

Solução de problemas

Cultura de alta performance

Especialistas Lean (nível 1)

Lean Manufacturing (nível 2)

Lean Administration (nível 2)

Lean Order Fulfillment (nível 2)

Lean Supply Chain (nível 2)

Lean Assembly (nível 2)

Lean Product Development (nível 2)

Especialistas Lean Avançado (nível 3)

FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS LEAN

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Estratégias Digitais para a Indústria

Lean Digital

Lean e Inovação



Temática

GESTÃO E LIDERANÇA

▪ Alto desempenho sustentável através da mudança cultural da liderança
▪ Tarefas da liderança através de ferramentas e comportamentos
▪ Agenda diária estruturada, estruturação de processos internos, KPI's, 

reconhecimento e priorização de problemas, ferramentas de visualização e 
padrões

▪ O gestor nos papéis de disciplinador, treinador, moderador e mentor/coach
▪ Shop e Office floor Management como guia no cumprimento das tarefas da 

liderança

▪ Como desenvolver habilidades de melhoria
▪ Como integrar a abordagem do Kata às rotinas diárias
▪ Ciclos rápidos e práticas diárias de PDCA (Plan-Do-Check-Act)
▪ 5 questões do Kata de coaching
▪ Como conectar melhorias diárias com os objetivos do negócio
▪ Abordagem e método sistemático para sustentar as melhorias

▪ O papel do líder Lean Operacional no processo de melhoria contínua
▪ A interação entre novas organizações de trabalho, sistemas de produção e 

Shop floor Management
▪ Da teoria à prática: como o papel do líder Lean é implementado
▪ e praticado com sucesso nas operações
▪ Go & See, discussão e troca de experiências

Shop e Office floor
Management

▪ Hoshin Kanri como método de desdobramento de estratégias
▪ Relação entre a visão e a definição de objetivos, projetos e fatores de 

sucesso
▪ Método para o desenvolvimento e desdobramento de estratégias
▪ Ferramentas e formulários como a Matriz X e o Bowling Chart
▪ Alinhamento com os colaboradores em todos os níveis e departamentos 

como fator de sucesso principal
▪ Da estratégia aos planos de ação: como atingir a alta performance

Hoshin Kanri

HanchoToyota Kata



Temática

MELHORIA CONTÍNUA

▪ Como criar uma percepção imparcial do problema através do "Go & See“ 
▪ ‘Ações de contenção' e 'ações para solução do problema’
▪ Método de ISHIKAWA (análise de causa) para entender a relação causa e efeito
▪ Como aplicar o método A3: definindo o problema, entendendo o estado atual, 

investigando as causas e propondo contramedidas
▪ Como montar o plano de implementação
▪ Método 5 porquês para alcançar a causa raiz dos problemas 

▪ Fundamentos da Logística Lean
▪ O impacto de criar um fluxo de valor na prática
▪ Quando e como implementar a lógica de supermercado
▪ Princípios para implementação de um sistema Kanban
▪ Simulação Kanban e fórmula de cálculo de cartões Kanban: 
▪ Logística interna: milkrun e projeto de rotas de abastecimento
▪ Seleção de equipamentos e meios de movimentação e armazenagem de 

materiais

Hancho
Solução Estruturada

de Problemas

▪ MFV como ferramenta de análise de processo
▪ Transparência no fluxo de valor
▪ Visualização  e análise de fluxo de material e 

informação
▪ Identificação de potenciais de melhoria
▪ Desenho do fluxo de valor futuro e just-in-time

como base para processos excelentes

Mapeamento do
Fluxo de Valor

▪ Objetivos, características e métodos do 
Pensamento Lean

▪ Fatores de sucesso do Processo de Melhoria Contínua
▪ Just-in-time – da produção empurrada para produção 

puxada
▪ Gestão e liderança para o inicio de uma jornada Lean
▪ Como começar – recomendações para a sua 

Transformação Lean

Lean Thinking
▪ Introdução ao Lean
▪ Como atingir a produtividade máxima, melhor
▪ qualidade e minimizar tempos de entrega
▪ 7 desperdícios: como identificá-los e reduzi-los?
▪ Métodos e conceitos para melhoria contínua
▪ Análise dos processos, fluxo de valor e otimização 

funcional

Lean Office



Temática

FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS LEAN

▪ Conceito de Especialista Lean e habilidades sociais
▪ Fundamentos do Lean Management 
▪ Técnicas de solução de problemas e ferramentas para análise
▪ Áreas de atuação e papel do escritório de melhoria contínua
▪ Tarefas, competências e responsabilidades do Especialista Lean
▪ Fatores de sucesso para planejar e conduzir um workshop
▪ Dar e receber feedbacks construtivos e eficientes
▪ Planejamento de um projeto seu durante o curso

Aprimore suas habilidades sociais, de liderança e treinamento:
▪ Criação e apresentação de treinamentos e workshops
▪ Aumento das competências individuais de moderação
▪ Processo dinâmico de grupo e relação com resistência
▪ Técnicas de comunicação e treinamento
▪ Competências da liderança da área de melhoria contínua

Conhecimentos práticos e teóricos para especialistas (selecionar um tópico 
para aprofundamento):
▪ Lean Manufacturing 
▪ Lean Administration
▪ Lean Order Fulfillment
▪ Lean Supply Chain 
▪ Lean Assembly 
▪ Lean Product Development

Nível 2

Nível 3

Nível 1



Temática

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

▪ Cenários futuros: como a digitalização está mudando a estrutura econômica
▪ Fábrica Inteligente: a digitalização para a criação de seu próprio valor
▪ Acelerador de Inovação: otimização da jornada do cliente por meio de novas 

interfaces
▪ Produtos inteligentes: mais vendas através de produtos inteligentes e 

serviços de correspondência
▪ Entrada de sucesso na Transformação Digital: requisitos para uma
▪ Transformação Digital direcionada e sustentável

▪ Princípios básicos da Indústria 4.0 / Fábrica inteligente
▪ Exemplos práticos para uma implementação bem-sucedida
▪ Efeitos em modelos de negócios e desenvolvimento de produtos
▪ Exemplos práticos e exercícios

Estratégias Digitais
para a Indústria

▪ Apresentações de sucesso: desconstruindo modelos mentais
▪ Como os intraempreendedores contam sobre suas ideias
▪ Business case: preparando um bom conteúdo
▪ Pitch: Preparando uma boa apresentação
▪ Conceitos essenciais de Lean Startup e MVP
▪ Como testar uma ideia e lançar um MVP

Lean e Inovação

Lean e Indústria 4.0



Temática

SOFT SKILLS LIDERANÇA

▪ Tarefas e rituais da liderança
▪ Role Model
▪ Auto-organização, colaboração e aprendizagem 
▪ Pensamento ágil e inovador
▪ Visão estratégica
▪ Princípios ESG

▪ Liderança de proximidade
▪ Empoderamento de equipe
▪ Desenvolver escuta ativa em um processo de diálogo
▪ Dar e receber feedbacks construtivos e eficientes
▪ Plano de desenvolvimento e avaliação de performance
▪ Reconhecimento

▪ Alinhamento com a estratégia da organização
▪ Soft skills para gestão de stakeholders
▪ Técnicas de apresentação e influência
▪ Argumentação baseada em fatos e dados
▪ Técnicas de questionamento
▪ Facilitação de workshops
▪ Imagem pessoal

Comunicação

Solução de 
Problemas

Liderança

Desenvolvimento
de pessoas

▪ Perguntas e método socrático
▪ Desenvolver o mindset de Go&See
▪ Entendimento e análise do problema (evitar pular direto para a solução)
▪ Entendimento do impacto do problema na rotina das pessoas envolvidas



Diversos
formatos



• Resolva seus problemas na prática

• Troque experiências com

os demais participantes e o instrutor

• Maior engajamento

• Benchmarking com

parceiros Best Practice

• Acesso rápido e dinâmico 

ao conhecimento

• Aprenda no seu próprio ritmo – assista 
quando, onde e quantas vezes quiser

• Exercícios e atividades práticas para

consolidar o aprendizado

• Acesso via desktop ou mobile

• Suporte na implementação das

metodologias e ferramentas 

• On the job – destinado a especialistas

que estão em busca de resultado

• Compartilhamento de boas práticas

e feedbacks

• Aprendizado autônomo, 

na palma da sua mão

• Conteúdos gamificados incentivam 

o progresso nas trilhas de conhecimento

• Avalie o desenvolvimento da equipe

em um dashboard exclusivo

TREINAMENTOS

AO VIVO

Presenciais
e online

TREINAMENTOS

GAMIFICADOS

Aplicativo Staufen

APLICAÇÃO PRÁTICA

E MENTORIA

Resultados 
mensuráveis

E-LEARNING

Escala e conceitos

Capacitação



In Company



Somos flexíveis.
Levamos nossos programas de treinamento até você.

In Company

Conteúdos personalizados 
que geram impacto                

e transformação

Foco em resultado        
para o negócio

Profissionais com 
experiência prática em 
projetos de consultoria

Feedbacks contínuos para 
alavancar o desenvolvimento

Acompanhamento do 
aluno ao longo da jornada



Somos flexíveis.
Levamos nossos programas de treinamento até você.

Identificamos as                    
suas necessidades

Intercalamos módulos                          
de treinamento com aplicação    
prática e sessões de mentoria             
para suporte na implementação

Propomos uma trilha de 
desenvolvimento customizada             
e em formatos variados para os 
diferentes públicos da organização

Avaliamos os resultados 
alcançados e propomos os 

próximos passos para que a 
transformação se sustente

Treinamentos

In Company



Nossos diferenciais 
para a sua capacitação
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Mentoria para aplicação prática

Sessões presenciais ou online sob a moderação de consultores Staufen, utilizando-se de ferramentas

colaborativas que permitem a participação e alinhamento de diversas pessoas da empresa.

Ferramentas utilizadas:

MS Teams, MS Office, MindMeister e Miro.

Benefícios:

Garantir a eficácia na entrega das atividades e projetos.

Já tive a oportunidade de acompanhar diversas modalidades de atuação da Staufen
suportando a nossa evolução em busca da Excelência Operacional. Neste momento de 
distanciamento social, estou gostando muito dos treinamentos on-line complementados 
com sessões de mentoria que fortalecem o aprendizado pela reflexão sobre as práticas 
executadas!

Alexandre Yamane, Gerente de Excelência Operacional Suzano
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Visitas e tours ao vivo – presenciais ou à distância

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.

A visita Best Practice foi importante para conhecer as dificuldades de implementação, como estruturar toda essa

estratégia e a conexão entre o Lean e a Transformação Digital. Agradeço todo o apoio e suporte dado!

Bruna Della Rosa Gusmão, Superintendente Itaú
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App de treinamentos - Aprendizado autônomo

Um intuitivo dashboard garante ao gestor o acesso aos dados, para que

avalie o desenvolvimento do seu time em todo o processo de qualificação.

De maneira geral, o aplicativo traz conteúdos interativos e organizados de maneira lógica. O 
usuário tem a facilidade de poder acessar o app em qualquer lugar, além de ter a experiência 
com treinamentos gamificados. Os consultores Staufen trouxeram conhecimentos muito ricos!

Luiz Almeida, Especialista em Gestão e Excelência Operacional Gerdau

Aplicativo de treinamentos
gamificados

Dashboard para
acompanhamento do gestor



A confiança dos nossos clientes

é o nosso maior ativo.



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



A nossa equipe que irá te auxiliar:

Dário Spinola
Managing Director

d.spinola@staufen.com.br

Luciana Barros
Marketing & Academy Manager

l.barros@staufen.com.br


