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DE INSTRUTORES 



Formação de Especialista Lean e 
Desenvolvimento de Instrutores 

INVISTA HOJE NO FUTURO DAS SUAS COMPETÊNCIAS.

Com seus próprios especialistas em melhoria, você cria as melhores condições para 

explorar de forma sustentável o potencial de otimização da sua empresa. De forma 

eficaz, competente e dinâmica, nossos treinadores passam seu know-how e aprimo-

ram os seus consultores internos para que eles desenvolvam, da mesma maneira, 

workshops, projetos e treinamentos na sua empresa.

Após completar com sucesso os níveis 

1 e 2, você receberá o certificado de 

"Especialista Lean". 

Após completar com sucesso os níveis 

1, 2 e 3 você receberá o certificado de 

"Treinador Lean". 

NOSSO PROGRAMA

NÍVEL 1: Esclarecer o papel do especialista Lean dentro da organização, esclarecer os

princípios básicos de uma gestão e de processos Lean e aprimorar suas habilidades 

de apresentação e comunicação.

NÍVEL 2: Os futuros especialistas Lean escolhem o treinamento específico que vai 

de encontro com sua necessidade de atuação para que desenvolvam ferramentas e 

métodos Lean específicos para cada ambiente.

NÍVEL 3: O foco desse treinamento é melhorar a capacidade de ensinar os outros a 

entenderem os assuntos relativos a processos Lean, conduzir workshops de forma 

eficaz e projetos de melhoria com uma visão holística de transformação da empresa.

Programa:
 » Fundamentos do Lean
 » Estrutura de projeto de me-

lhoria
 » Planejamento e execução de 

workshop

Programa:
Escolha um tema e aprofunde-se 
nele:

 » Lean Manufacturing
 » Lean Administration
 » Lean Order Fulfillment
 » Lean Supply Chain
 » Lean Assembly
 » Lean Product Development

Aplicação prática: 
Antes de entrar no 
nível 3 é necessário 
aplicar o conteú-
do absorvido em 
projetos na própria 
área de atuação. 
Nossos treinadores 
estarão disponíveis 
para auxiliá-lo caso 
necessário

Programa:
 » Como multiplicar o conheci-

mento de forma eficaz
 » Enxergar o Lean de forma 

holística

Introdução ao conceito 
de especialista Lean e 
condução de workshops e 
projetos de melhoria

TREINAMENTO
INTRODUTÓRIO

NÍVEL 1
Treinamento obrigatório

Conhecimento específico e 
aplicação de métodos

TREINAMENTO
TÉCNICO

NÍVEL 2
Treinamento obrigatório

RECOMENDAÇÃO
(Não faz parte do 
treinamento)

APLICAÇÃO 

PRÁTICA

Prova
Lean 
Expert

Prova 
Lean
Trainer

TREINAMENTO 
AVANÇADO

NÍVEL 3
Treinamento opcional

Aumento da competência de
multiplicador e capacidade 
analítica holística

Workshops / 
Projetos



POR QUE ESTE TREINAMENTO

Sua tarefa como especialista Lean é planejar e implementar com sucesso o proces-
so de melhoria contínua em sua empresa. Para isso, você também deve conseguir 
moderar de forma eficaz grupos multidisciplinares para alcançar melhores resulta-
dos. Este treinamento introdutório é importante porque além de abordar conceitos 
básicos sobre o Lean Management e sua aplicabilidade em diversos setores – li-
ções aprendidas e cases, desenvolvemos algumas habilidades sociais fundamentais 
para garantir o desempenho com sucesso do papel de especialista Lean. Para isso 
abordamos técnicas de comunicação e apresentação e como estruturar e ministrar 
workshops com sucesso.

CONTEÚDO DO PROGRAMA

 » 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

 » Discussão final, feedback e certificação

PÚBLICO ALVO
Futuros especialistas em Lean de 
todos os departamentos

 

DATA E LOCAL

A definir

3 DIAS

R$ 2.490

"O treinamento me auxiliou a desen-
volver melhor minhas competências 
para o trabalho em equipe, além de 
fornecer informações para desenvol-
ver outras competências e habilida-
des." 

Dhiogenes Sousa, UNIMEP 

INSCREVA-SE em
www.staufen.com.br ou utilize o QR CODE:

ESPECIALISTAS

DIGITAL

GESTÃO E LIDERANÇA

ESPECÍFICOS

IN COMPANY

Treinamento introdutório – Conceito de Especialista Lean e habilidades sociais

Especialistas Lean (NÍVEL 1)

POR QUE ESTE TREINAMENTO

Elimine longos lead times, alta quantidade de estoque, tempo alto de setup, para-
das não programadas de equipamentos e variações na qualidade! Oferecemos a 
você um treinamento completo e intensivo para mudar seu modo de pensar visan-
do solucionar estes problemas de forma estruturada, orientada ao fluxo de valor e 
duradoura.

CONTEÚDO DO PROGRAMA

 » Fundamentos do Lean Manufacturing

 » Análise do fluxo de valor atual e concepção do estado futuro

 » Planejamento de layout

 » Just-in-time e fluxo unitário de peças

 » TPM para eliminação de desperdícios e ser livre de distúrbios

 » Redução de tempo de setup com o SMED

 » Discussão final, feedback e certificação

PÚBLICO ALVO
Futuros especialistas Lean, líderes, 
supervisores e coordenadores de 
produção e departamentos supor-
te como planejamento, logística e 
manutenção

DATA E LOCAL

In Company

4 DIAS

 

A CONSULTAR

INSCREVA-SE em
www.staufen.com.br ou utilize o QR CODE:

Conhecimentos práticos e teóricos para especialistas em Lean Manufacturing

Lean Manufacturing (NÍVEL 2)

 IN COMPANY

 ESPECIALISTAS

 DIGITAL

 GESTÃO E LIDERANÇA

 ESPECÍFICOS

Web-Code: www.staufen.ag/DE-130
Web-Code: www.staufen.ag/DE-130


Lean Administration (NÍVEL 2)

Conhecimentos práticos e teóricos para Especialista Lean em áreas indiretas Métodos para processos Lean em Order fulfillment

Lean Order Fulfillment (NÍVEL 2)

POR QUE ESTE TREINAMENTO

A abordagem 'Lean Administration' mostrará o enorme potencial que pode ser al-
cançado otimizando processos nas áreas administrativas. Você aprenderá passo a 
passo por onde começar e como identificar e reduzir os desperdícios e lead times. 
Durante o treinamento você aprenderá diferentes ferramentas e metodologias de 
forma pragmática para aumentar a qualidade e produtividade dos departamentos 
administrativos. Além disso, abordaremos como conseguimos implementar as me-
lhorias de forma sustentável com verificação de indicadores e desenvolvimento dos 
colaboradores.

CONTEÚDO DO PROGRAMA

 » Fundamentos do Lean em áreas indiretas

 » Métodos de análise de processos

 » Otimização de processos orientados ao fluxo de valor

 » Métodos de análise de uma função, times ou nível hierárquico

 » Fundamentos do Office floor Management

 » Organização de um projeto de melhoria

 » Discussão final, feedback e certificação

PÚBLICO ALVO
Futuros especialistas Lean, colabo-
radores de empresas prestadoras 
de serviços, especialistas e super-
visores de áreas como: compras, 
vendas, desenvolvimento, RH e 
outras

DATA E LOCAL

In Company

4 DIAS

 

A CONSULTAR

SOLICITE uma proposta em
www.staufen.com.br ou utilize o QR CODE: 

ESPECIALISTAS

DIGITAL

GESTÃO E LIDERANÇA

ESPECÍFICOS

IN COMPANY

POR QUE ESTE TREINAMENTO

Sua empresa já está voltada para o fluxo de valor? Processos de excelência são 
criados ao se eliminar e evitar desperdícios, aumentando o foco do negócio no valor 
agregado "genuíno". Lean Order Fulfillment é uma abordagem holística que cria 
resultados otimizados com relação ao processamento de pedidos dos clientes. Nes-
te treinamento, você irá aprender os princípios e métodos Lean a fim de reduzir o 
tempo de processamento e aumentar a eficiência e a transparência. A clareza e a 
mensurabilidade de cada fase de processamento da produção, específica para os 
pedidos dos clientes, podem ajudar a detectar desvios antecipadamente e aplicar 
medidas de contenção.

Como parte de uma simulação, você irá criar, passo a passo, um novo procedimento 
otimizado de processamento de pedidos. O foco do treinamento em elementos prá-
ticos garante que você obtenha insights implementáveis no seu próprio dia a dia. 
Use o Shop floor Management para estabelecer as bases para o desenvolvimento 
contínuo de seus processos. Reunir-se com experts de vários setores, permitirá que 
você obtenha valiosos insights para o seu trabalho diário.

CONTEÚDO DO PROGRAMA

 » Lean Management básico no contexto do Lean Order Fulfillment

 » Métodos e ferramentas para análise de processos administrativos

 » Simulação: ampliando o potencial de otimização com análise e design do fluxo 
de valor

 » Criação de um objetivo para o processo de Order Fulfillment sem desperdícios

 » Obstáculos e cases de sucesso na aplicação de processos Lean

 » Desenvolvimento de um quadro informativo para gestão de diversos projetos

 » Criação de comunicação regular em todos os departamentos envolvidos

 » Projeto conceitual e implementação de sua própria arquitetura de comunicação

 » Discussão final, feedback e certificação

PÚBLICO ALVO
Futuros especialistas Lean, líderes 
de equipe, gerentes de projeto, 
bem como executivos (juniores) 
dos departamentos de P&D, Lean / 
CIP, Vendas / Serviços, Produção / 
Logística / Administrativos

DATA E LOCAL

In Company

4 DIAS 

A CONSULTAR

SOLICITE uma proposta em
www.staufen.com.br ou utilize o QR CODE: 

 IN COMPANY

 ESPECIALISTAS

 DIGITAL

 GESTÃO E LIDERANÇA

 ESPECÍFICOS

Web-Code: www.staufen.ag/DE-130


Inboud / Outbound e Logística Interna

Lean Supply Chain (NÍVEL 2)

POR QUE ESTE TREINAMENTO

O Lean Supply Chain é uma cadeia de suprimentos ágil de verdade, que alinha seus 
processos de planejamento, compras e produção com a demanda do consumidor 
(cliente final). Pensando nos princípios Lean – livre de distúrbios, fluxo, ritmo, puxa-
da – você pode imaginar como a logística interna e externa focadas no atendimento 
dos requisitos do cliente necessitam de agilidade. Isto requer um verdadeiro Lean 
Supply Chain. Empresas de sucesso são aquelas que entregam a quantidade solici-
tada, com a qualidade (de produto e serviço) requerida e com custo competitivo na 
data desejada pelo cliente. Um lead time curto reduz automaticamente os custos da 
cadeia de suprimentos - reduz os custos no planejamento, transporte e armazena-
gem, qualidade e capital empregado.

CONTEÚDO DO PROGRAMA

 » Teoria e sistema de um Lean Supply Chain

 » Métodos de planejamento

 » Logística interna: Otimização de utilização de equipamento conforme a demanda 
(alta flexibilidade) / Otimização do fluxo / Quando e como faz sentido a imple-
mentação de supermercado ou minimercado / Controle de fluxo de materiais e 
planejamento, princípio puxado, Kanban, Just-in-sequence, Just-in-time

 » Logística externa: Planejamento e controle de fluxo de materiais, princípio pu-
xado, Just-in-sequence, Just-in-time / Milkrun externo, logística de distribuição / 
Meios de transporte, modal e malha logística / Conceitos de embalagens

 » Contratação de serviços

 » Dinâmicas e simulações

 » Discussão final, feedback e certificação

PÚBLICO ALVO
Futuros especialistas Lean,
gerentes, gerentes de projetos e
líderes de área de Supply Chain,
logística, vendas e produção

DATA E LOCAL

In Company

4 DIAS 

A CONSULTAR

SOLICITE uma proposta em
www.staufen.com.br ou utilize o QR CODE: 

ESPECIALISTAS

DIGITAL

GESTÃO E LIDERANÇA

ESPECÍFICOS

IN COMPANY

POR QUE ESTE TREINAMENTO

 

Você está ciente de desafios como reduzir o tempo de entrega, melhorar o fluxo em 
células de montagem, eliminar materiais em processo entre estações de trabalho, 
produzir com pequenos lotes de produção e processos de trabalho não sequencia-
dos? Este treinamento o auxiliará a se desvincular de abordagens convencionais e 
otimizar a sua montagem com resultados sustentáveis. Você terá a oportunidade 
de conhecer os princípios dos processos de montagem com baixo desperdício e 
aumento de flexibilidade. Através do "aprenda fazendo", você irá desenvolver exce-
lentes processos de montagem e estações de trabalho – primeiro no treinamento e 
depois em seu próprio trabalho.

CONTEÚDO DO PROGRAMA 

 » Noções básicas de Lean Management e Mapeamento de Fluxo de Valor

 » Fluxo unitário e trabalho padronizado

 » Tempo takt e tempo de ciclo

 » Princípios para o desenho de estações de trabalho

 » Cardboard Engineering – ferramenta para a simulação em escala real de linhas 
Lean

 » Integração eficiente da logística

 » Visualização e gestão dos desvios

 » Discussão final, feedback e certificação

PÚBLICO ALVO
Futuros especialistas Lean e melhoria 
contínua, futuros instrutores Lean e me-
lhoria contínua, gerentes e profissionais de 
montagem

DATA E LOCAL

In Company

4 DIAS

A CONSULTAR

SOLICITE uma proposta em
www.staufen.com.br ou utilize o QR CODE: 

Conhecimentos práticos e teóricos para especialistas em montagem Lean

Lean Assembly (NÍVEL 2)

 IN COMPANY

 ESPECIALISTAS

 DIGITAL

 GESTÃO E LIDERANÇA

 ESPECÍFICOS



 IN COMPANY

 ESPECIALISTAS

 DIGITAL

 GESTÃO E LIDERANÇA

 ESPECÍFICOS

POR QUE ESTE TREINAMENTO

Inovação, desenvolvimento e engenharia de produtos cada vez mais determinam o 
sucesso econômico de uma empresa. Somente aqueles que conseguem satisfazer e 
exceder as necessidades do cliente em termos de prazos de entrega, custo e quali-
dade garantem vantagens competitivas de longo prazo. Ao mesmo tempo, enormes 
potenciais de melhorias estão presentes dentro das áreas de desenvolvimento e 
engenharia, devido à grande presença de desperdícios que permeiam todo o ci-
clo de vida do produto. O Lean Product Development mostra que a aplicação dos 
fundamentos de Lean (zero defeitos, fluxo, ritmo e puxada) trazem uma melhoria 
significativa de desempenho, tais como, melhoria dos prazos de entrega de projetos 
e de aderência aos custos dos orçamentos de desenvolvimento e novos produtos.

CONTEÚDO DO PROGRAMA

 » Princípios de Desenvolvimento Lean: história e os princípios de uma empresa en-
xuta / simulação e campos de ação do Lean em Engenharia e Desenvolvimento 
de produto

 » Processo de criação do projeto de produtos através do frontloading: evitar distúr-
bios / controle antecipado e transparente através de roadmaps de inovação e de 
desenvolvimento

 » Funções em Projetos: estrutura organizacional em uma estrutura de desenvol-
vimento e engenharia Lean; papéis e responsabilidades dos envolvidos na ges-
tão de projetos de desenvolvimento e nas habilidades gerenciais / Gestão do 
Gemba: gestão visual do projeto, comunicação regular e priorização de projetos

 » Gerenciamento de projetos (planejamento de projetos de mudança / sustentabili-
dade do desenvolvimento Lean): métodos de gerenciamento de projetos para re-
dução dos tempos de ciclo produtivo, cumprimento dos prazos, introdução de um 
sistema de desenvolvimento e engenharia Lean. Gerenciamento de mudanças: pla-
nejamento, introdução ao processo de mudança, auditoria e melhoria contínua"

 » Projeto / Design de produto: técnicas de projeto de produto visando melhorias 
com impacto em todas as áreas pós-engenharias e com foco em todo o ciclo de 
vida do produto

 » Competências de "gestão da comunicação & conflito"

 » Discussão final, feedback e certificação

PÚBLICO ALVO
Futuros especialistas em melhoria, geren-
tes, engenheiros ou pessoas relacionadas 
nas áreas de desenvolvimento, pesquisa e 
projeto de produto

DATA E LOCAL

In Company

 

4 DIAS

A CONSULTAR

SOLICITE uma proposta em
www.staufen.com.br ou utilize o QR CODE: 

ESPECIALISTAS

DIGITAL

GESTÃO E LIDERANÇA

ESPECÍFICOS

IN COMPANY

Habilidades práticas para formação de especialistas Lean em engenharia e desenvolvimento de 
produto

Lean Product Development (NÍVEL 2)

POR QUE ESTE TREINAMENTO

Em um ambiente de trabalho cada vez mais dinâmico e em constante mudança, 
o conhecimento interno da empresa é cada vez mais importante para alavancar o 
seu sucesso econômico. Invista no desenvolvimento de um departamento de me-
lhoria profissional, com especialistas capacitados em dar treinamento, garantindo a 
transferência do conhecimento internamente. Eles serão responsáveis por formar a 
base para o desenvolvimento de todos os colaboradores e, como consequência, da 
organização. Os treinadores qualificados por nós transmitirão, de forma eficaz, os 
conhecimentos de um Especialista Lean de acordo com as  especificidades da sua 
empresa e do mercado em que atua, levando a qualificação interna da sua empresa 
a um nível diferenciado, de forma eficiente e orientada aos objetivos estratégicos.

CONTEÚDO DO PROGRAMA

 » 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

 » Discussão final, feedback e certificação

PÚBLICO ALVO
Futuros Especialistas Lean que já 
possuem experiências em workshop 
e implementação Lean

DATA E LOCAL

In Company 

5 DIAS 

A CONSULTAR

SOLICITE uma proposta em
www.staufen.com.br ou utilize o QR CODE: 

Melhore as suas habilidades sociais, de liderança e treinamento

Treinamento avançado para Especialistas Lean 
(NÍVEL 3)



NOSSA ACADEMIA OFERECE
» Seminários e treinamentos teórico-práticos
» Programas de aprendizado sistêmicos
» Treinamentos In Company sob medida
» Visitas em empresas Best Practice
» Best Practice Tours

Headquarters

STAUFEN.AG
Consulting.Academy.Investment

Blumenstraße 5
D-73257 Köngen
 +49 7024 8056-0
www.staufen.ag
contact@staufen.ag

Brasil

STAUFEN.Táktica
Consultoria.Academia

Escritório Sede Campinas 
Rua Guapuruvu, 180, sala 7 - Alphaville 
13098-322 Campinas, SP

 +55 19 3262-0011
www.staufen.com.br
contato@staufen.com.br


