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 » Nossa academia de treinamentos, seja presencialou    
on-line, já treinou mais de 7 mil pessoas em todo o 
mundo, em temas relacionados a Gestão e Liderança, 
Transformação Lean e Ágil, ferramentas de Melhoria 
Contínua e Transformação Digital.

Resultados expressivos há mais
de 25 anos

+7.000
participantes todos

os anos

+25
anos de experiência

+90
parceiros 

Best Practice +14
idiomas

Eu tinha muitas dúvidas em relação ao uso da
ferramenta e o treinamento foi excelente no geral, 

ao ponto que eu possa aplicar aqui na empresa.
O consultor foi muito claro nas explicações.

Marcos Otávio, Especialista em
Melhoria Contínua Marcopolo

O que mais gostei é a clareza que foi transmitido o 
processo de desdobramento estratégico. O consultor 

foi acessível a todo instante e bastante didático na 
exposição do tema.

Alexandre Carnelós, Coordenador de
Excelência Operacional BASF

O formato do treinamento funciona muito bem com 
as aulas espaçadas e atividade prática, além da troca 

de informações que foi muito rica.

Fernando Carvalho, Superintendente Bradesco



VISÃO GERAL E
CALENDÁRIO 2022

Lean Office

14 e
21/02

AO VIVO E
ON-LINE

6h

Mapeamento
do Fluxo
de Valor

21 e
28/03

AO VIVO E
ON-LINE

6h

Solução de
Problemas 
na Prática

18 e
25/04

AO VIVO E
ON-LINE

6h

Shop floor
Management

9 e
16/05

AO VIVO E
ON-LINE

6h

Liderança
Operacional Lean

7 e
14/06

AO VIVO E
ON-LINE

6h

Lean na
Gestão de

Vendas

20 e
27/06

AO VIVO E
ON-LINE

6h

6h

Office floor
Management

Desdobramento
da Estratégia

(Hoshin Kanri)

22 e
29/08

AO VIVO E
ON-LINE

6h

6h

Toyota Kata

Produção
Puxada

6h

Lean Banking

7 e
11/11

AO VIVO E
ON-LINE

6h

Lean Digital

29/11

PRESENCIAL

8h

Desenvolvimento
de Especialistas

Lean (nível 1)

A definir

PRESENCIAL

24h

Quer saber mais?
Clique sobre o treinamento

Lean Office
Áreas administrativas e de serviços com processos Lean

8 e
15/08

AO VIVO E
ON-LINE

19 e
26/09

AO VIVO E
ON-LINE

AO VIVO E
ON-LINE

17 e
24/10

https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-lean-office
https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-mapeamento-do-fluxo-de-valor
https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-solucao-de-problemas-na-pratica
https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-shop-floor-management
https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-lideranca-operacional-lean
https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-lean-na-gestao-de-vendas
https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-office-floor-management
https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-desdobramento-da-estrategia-hoshin-kanri
https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-toyota-kata
https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-producao-puxada
https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-lean-banking
https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-lean-digital
https://www.staufen.com.br/treinamentos/programas-de-formacao-staufen/especialista-lean/


A Análise do fluxo de valor identifica desperdício nos processos e o desenho do 
fluxo de valor futuro cria processos em que o desperdício pode ser eliminado ou 
reduzido a um mínimo. O método é conhecido em muitas empresas – mas ele é 
realmente compreendido e utilizado de forma eficiente? Pontos fracos podem ser 
identificados com rapidez e soluções confiáveis e sustentáveis podem ser imple-
mentadas.

     Abertura e conceito:
21 de março (das 9h às 12h)

     Sessão de acompanhamento de coaching:
28 de março (das 9h às 12h)

     Carga Horária:
6 horas

Lean Office
Áreas administrativas e de serviços com processos Lean

TREINAMENTOS ESPECÍFICOS

Áreas administrativas ou de serviços também possuem grande potencial de melhoria 
em seus processos. O Lean Office e Service emprega os conceitos e ferramentas mais 
adequados para identificar e eliminar desperdícios, tornando os processos adminis-
trativos mais ágeis e eficientes. É uma abordagem fundamental na Transformação 
Lean de qualquer empresa.

     Abertura e conceito:
14 de fevereiro (das 9h às 12h)

     Sessão de acompanhamento de coaching:
21 de fevereiro (das 9h às 12h)

     Carga Horária:
6 horas

Mapeamento do Fluxo de Valor
Otimizar os processos identificando e eliminando desperdícios

com Luane Tochetto,
Associate

TREINAMENTOS ESPECÍFICOS

Ao vivo
e on-line

SAIBA MAIS SAIBA MAIS

Ao vivo
e on-line

com Vicente Sinkunas,
Senior Expert

https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-lean-office


O termo Shop Floor Management está em foco e com razão, ele significa uma 
melhoria na liderança e organização no caminho para uma empresa Lean. Os 
métodos e ferramentas empregadas têm o objetivo de melhorar a interação entre 
gestores e colaboradores, pois estes são os responsáveis por promover a solução 
de problemas e a melhoria de processos. Visualização transparente, compreensão 
e gestão tomam um papel importante no Shop Floor Management.

Solução de Problemas na Prática
Resolva seus problemas de forma rápida e estruturada

O método estruturado de solução de problemas identifica causas raízes e promove 
o desenvolvimento de ações sustentáveis. Solucionar problemas sistematicamente 
é como uma empresa gera aprendizado. Quanto mais você compreende e replica o 
conhecimento adquirido dentro da sua organização, mais eficiente e eficaz ela poderá 
se tornar.

Shop floor Management
com tour virtual

O papel dos líderes na transformação Lean

com Francisco Cabrera,
Senior Expert

TREINAMENTOS ESPECÍFICOS GESTÃO E LIDERANÇA

     Abertura e conceito:
18 de abril (das 9h às 12h)

     Sessão de acompanhamento de coaching:
25 de abril (das 9h às 12h)

     Carga Horária:
6 horas

SAIBA MAIS SAIBA MAIS

     Abertura e conceito:
9 de maio (das 9h às 12h)

     Sessão de acompanhamento de coaching:
16 de maio (das 9h às 12h)

     Carga Horária:
6 horas

Liderança Operacional Lean
Garantia de estabilidade de processos, alta

produtividade e melhoria contínua

Ao vivo
e on-line

com Luane Tochetto,
Associate

https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-shop-floor-management
https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-solucao-de-problemas-na-pratica


Shop floor Management
com tour virtual

O papel dos líderes na transformação Lean

O sucesso das vendas e o aumento da sua rentabilidade podem ser alcançados 
através da redução dos diversos desperdícios que ocorrem no processo comercial.

O Lean Sales permite identificar estes desperdícios, analisando-se a estratégia, o 
processo e a organização de vendas acoplados à análise da gestão e do papel da li-
derança, que é responsável pela qualificação e pelo fluxo orientado para a geração 

     Abertura e conceito:
20 de junho (das 9h às 12h)

     Sessão de acompanhamento de coaching:
27 de junho (das 9h às 12h)

     Carga Horária:
6 horas

Liderança Operacional Lean
Garantia de estabilidade de processos, alta

produtividade e melhoria contínua

com Francisco Cabrera,
Senior Expert

GESTÃO E LIDERANÇA

Na introdução de sistemas de produção Lean, o foco geralmente é apenas a imple-
mentação de métodos e ferramentas que são posteriormente mantidos por especia-
listas Lean ou como resultado das pressões por custo dos programas para aumento 
da eficiência. A missão do líder operacional Lean é assumir o controle da liderança 
técnica de uma equipe pequena, verificando regularmente a aderência aos padrões, 
fornecendo suporte para os desvios de processo e a liderança contínua de processos 
estruturados de solução de problemas.

     Abertura e conceito:
7 de junho (das 9h às 12h)

     Sessão de acompanhamento de coaching:
14 de junho (das 9h às 12h)

     Carga Horária:
6 horas

Lean na Gestão de Vendas
 Aumente sua rentabilidade e suas vendas com o Lean

com César Araujo,
Principal

TREINAMENTOS ESPECÍFICOS

SAIBA MAIS

Ao vivo
e on-line

Ao vivo
e on-line

SAIBA MAIS

https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-lean-na-gestao-de-vendas
https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-lideranca-operacional-lean


O Hoshin Kanri foi desenvolvido para auxiliar a transformação Lean, focando no 
desenvolvimento e desdobramento de objetivos estratégicos. Com base na visão 
da empresa, as metas inovadoras são formuladas em um horizonte de três a cinco 
anos que, por sua vez, estabelece metas para o ano seguinte.

     Abertura e conceito:
22 de agosto (das 9h às 12h)

     Sessão de acompanhamento de coaching:
29 de agosto (das 9h às 12h)

     Carga Horária:
6 horas

Desdobramento da Estratégia
(Hoshin Kanri)

O papel da liderança na implementação eficaz do Lean e
como a estratégia da empresa deve ser desdobrada

com Felipe Pereira,
Principal

GESTÃO E LIDERANÇA

Ao vivo
e on-line

Toyota Kata
Desenvolver habilidade de melhoria

nas pessoas por meio do Kata

Liderança Lean e
Office floor Management

O papel dos gestores na Transformação Lean

GESTÃO E LIDERANÇA

Para que o processo de melhoria contínua seja estabelecido permanentemente e os 
resultados positivos alcançados com o Lean sejam sustentáveis, a implementação do 
Office Floor Management (OFM) é essencial. O OFM traz consigo não apenas as ferra-
mentas e os indicadores de desempenho apropriados para gestão visual eficiente de 
processos, mas também promove a mudança cultural que é indispensável para que 
os funcionários e líderes atinjam seu melhor desempenho.

SAIBA MAIS SAIBA MAIS

     Abertura e conceito:
8 de agosto (das 9h às 12h)

     Sessão de acompanhamento de coaching:
15 de agosto (das 9h às 12h)

     Carga Horária:
6 horas

Ao vivo
e on-line

com Felipe Pereira,
Principal

https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-office-floor-management
https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-desdobramento-da-estrategia-hoshin-kanri


Desdobramento da Estratégia
(Hoshin Kanri)

O papel da liderança na implementação eficaz do Lean e
como a estratégia da empresa deve ser desdobrada

Problemas como altos inventários de materiais e produtos acabados, atrasos de 
entrega, plano de produção causando baixa eficiência, elevados custos de movi-
mentação interna são comuns na maioria das empresas. A aplicação bem-sucedida 
de métodos enxutos em logística interna para o apoio da produção só é possível 
com um passo a passo que entende desde o entendimento da demanda até a en-
trega no ponto de uso dos produtos e componentes.

Produção Puxada e
Supermercado Kanban

Aplicações em cadeias de valor “Make to Stock”
e “Make to Order”

TREINAMENTOS ESPECÍFICOS

SAIBA MAIS

Toyota Kata
Desenvolver habilidade de melhoria

nas pessoas por meio do Kata

GESTÃO E LIDERANÇA

O Kata de melhoria e o Kata de coaching são uma abordagem sistemática e
destinam-se principalmente a desenvolver as habilidades para fazer melhorias e
a liderança das pessoas por meio de uma prática diária consistente.

SAIBA MAIS

     Abertura e conceito:
19 de setembro (das 9h às 12h)

     Sessão de acompanhamento de coaching:
26 de setembro (das 9h às 12h)

     Carga Horária:
6 horas

     Abertura e conceito:
17 de outubro (das 9h às 12h)

     Sessão de acompanhamento de coaching:
24 de outubro (das 9h às 12h)

     Carga Horária:
6 horas

Ao vivo
e on-line

Ao vivo
e on-line

com Francisco Cabrera,
Senior Expert

com Felipe Pereira,
Principal

https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-toyota-kata
https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-producao-puxada


A transformação Lean em instituições financeiras já é uma realidade. Nesse
treinamento, abordaremos, na prática, conceitos e ferramentas para solucionar 
problemas vivenciados pelo seu time, aumentando a performance da equipe em 
direção aos indicadores estratégicos da empresa.

     Abertura e conceito:
7 de novembro (das 9h às 12h)

     Sessão de acompanhamento de coaching:
11 de novembro (das 9h às 12h)

     Carga Horária:
6 horas

Lean Banking
Lean aplicado a instituições financeiras com

foco em ganho de produtividade

TREINAMENTOS ESPECÍFICOS

com Vicente Sinkunas,
Senior Expert

SAIBA MAIS

Ao vivo
e on-line

Especialistas Lean (nível 1)
Treinamento introdutório – Conceito de
Especialista Lean e habilidades sociais

Muitas empresas de manufatura já implementaram com sucesso métodos Lean. A 
combinação de ambas as abordagens pode aumentar ainda mais a produtividade e 
eficiência da empresa. Você irá aprender, neste treinamento prático, quais os benefí-
cios associados com a combinação bem-sucedida dessas duas abordagens e irá des-
cobrir que a indústria 4.0 abrange muito mais do que meramente soluções de TI ou
as tecnologias que prometem um sucesso rápido.

     Data e local:
29 de novembro (local a definir)

     Carga Horária:
8 horas

Lean Digital 
Comece na prática a sua jornada

de Transformação Lean Digital

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

SAIBA MAIS

https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-lean-banking
https://www.plataformadecapacitacao.com.br/academia-de-treinamentos-online-lean-digital


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 – lições 
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.

     Data e local:
A definir

     Carga Horária:
24 horas

Especialistas Lean (nível 1)
Treinamento introdutório – Conceito de
Especialista Lean e habilidades sociais

FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS LEAN

SAIBA MAIS

Você quer treinar um grupo maior? De forma prática, no seu

próprio ambiente? Nós promovemos treinamentos in company

totalmente adaptados às suas necessidades.

Desde soluções avulsas até um completo programa de qualificação.

https://www.staufen.com.br/treinamentos/programas-de-formacao-staufen/especialista-lean/


FORMAÇÃO DE 
ESPECIALISTAS
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 apre-

sentação 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.

Conhecimento específico e aplicação de métodos

TREINAMENTO AVANÇADO

NÍVEL 3
Treinamento opcional

Aumento da competência de
multiplicador e capacidade 
analítica holística

RECOMENDAÇÃO
(Não faz parte do 
treinamento)

APLICAÇÃO
PRÁTICA

Workshops /
Projetos

TREINAMENTO TÉCNICO

NÍVEL 2
Treinamento obrigatório

Conhecimento específico e 
aplicação de métodos

TREINAMENTO
INTRODUTÓRIO

NÍVEL 1
Treinamento obrigatório

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

Prova
Lean
Expert

Prova
Lean 
Trainer

Programa:
 » Fundamentos do Lean
 » Estrutura de projeto de melhoria
 » Planejamento e execução de 
workshop

Programa:
Escolha um tema e aprofunde-se 
nele:
para produção em série:
 » Lean Manufacturing 
 » Lean Assembly 
 » Lean Logistics

para produção customizada:
 » Lean Assembly
 » Lean Order Fulfillment

para o setor de construção
 » Lean Construction 

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 conhecimen-
to de forma eficaz

 » Enxergar o Lean de forma holís-
tica

Lean Manufacturing (nível 2)
Conhecimentos práticos e teóricos para

especialistas em Lean Manufacturing



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.

     Data e local:
In Company

     Carga Horária:
32 horas

Lean Manufacturing (nível 2)
Conhecimentos práticos e teóricos para

especialistas em Lean Manufacturing

FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS LEAN

SAIBA MAIS

A abordagem ‘Lean Administration’ mostrará o enorme potencial que pode ser 
alcançado 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.

     Data e local:
In Company

     Carga Horária:
32 horas

Lean Administration (nível 2)
Conhecimentos práticos e teóricos para

Especialista Lean em áreas indiretas

FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS LEAN

SAIBA MAIS

https://www.staufen.com.br/treinamentos/programas-de-formacao-staufen/especialista-lean/
https://www.staufen.com.br/treinamentos/programas-de-formacao-staufen/especialista-lean/


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. 
Neste 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.

     Data e local:
In Company

     Carga Horária:
32 horas

Lean Order Fulfillment (nível 2)
Métodos para processos Lean em Order fulfillment

FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS LEAN

SAIBA MAIS

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 armaze-
nagem, qualidade e capital empregado.

     Data e local:
In Company

     Carga Horária:
32 horas

Lean Supply Chain (nível 2)
Inboud / Outbound e Logística Interna

FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS LEAN

SAIBA MAIS

Lean Assembly (nível 2)
Conhecimentos práticos e teóricos para

Especialistas em montagem Lean

https://www.staufen.com.br/treinamentos/programas-de-formacao-staufen/especialista-lean/
https://www.staufen.com.br/treinamentos/programas-de-formacao-staufen/especialista-lean/


Lean Supply Chain (nível 2)
Inboud / Outbound e Logística Interna

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.

     Data e local:
In Company

     Carga Horária:
32 horas

Lean Assembly (nível 2)
Conhecimentos práticos e teóricos para

Especialistas em montagem Lean

FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS LEAN

SAIBA MAIS

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 qua-
lidade garantem vantagens competitivas de longo prazo. Ao mesmo tempo, enor-
mes potenciais de melhorias estão presentes dentro das áreas de desenvolvimento 
e engenharia, devido à grande presença de desperdícios que permeiam todo o ciclo 
de vida do produto. O Lean Product Development mostra que a aplicação dos fun-
damentos de Lean (zero defeitos, fluxo, ritmo e puxada) trazem uma melhoria sig-
nificativa de desempenho, tais como, melhoria dos prazos de entrega de projetos e 
de aderência aos custos dos orçamentos de desenvolvimento e novos produtos.

     Data e local:
In Company

     Carga Horária:
32 horas

Lean Product Development (nível 2)
Habilidades práticas para formação de Especialistas
Lean em engenharia e desenvolvimento de produto

FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS LEAN

SAIBA MAIS

https://www.staufen.com.br/treinamentos/programas-de-formacao-staufen/especialista-lean/
https://www.staufen.com.br/treinamentos/programas-de-formacao-staufen/especialista-lean/


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 melhoria 
profissional, com especialistas capacitados em dar treinamento, garantindo a trans-
ferência do conhecimento internamente. Eles serão responsáveis por formar a base 
para o desenvolvimento de todos os colaboradores e, como consequência, da orga-
nização. Os treinadores qualificados por nós transmitirão, de forma eficaz, os conhe-
cimentos 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.

     Data e local:
In Company

     Carga Horária:
40 horas

Lean Avançado para
Especialistas Lean (nível 3)

Melhore as suas habilidades sociais,
de liderança e treinamento

FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS LEAN

SAIBA MAIS

   NÓS CONECTAMOS
PARA TRANSFORMAR 

A DIGITALIZAÇÃO É A CONEXÃO ENTRE O MUNDO REAL E VIRTUAL,
POR MEIO DA GRANDE QUANTIDADE DE DADOS DISPONÍVEIS HOJE,

SOBRE PRODUTOS E PROCESSOS FÍSICOS.

FOCAMOS NOSSOS ESFORÇOS NA CRIAÇÃO DE VALOR 
 DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL. AUMENTAMOS SUA COMPETITIVIDADE

POR MEIO DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES CRIADAS PELA DIGITALIZAÇÃO 
E PELAS FÁBRICAS INTELIGENTES. 

https://www.staufen.com.br/treinamentos/programas-de-formacao-staufen/especialista-lean/


FÁBRICA INTELIGENTE

A Fábrica Inteligente aumenta a 
flexibilidade e eficiência na produ-
ção. Ajudamos você a identificar 
casos de uso significativo e a tra-
duzi-los rapidamente em pilotos 
bem-sucedidos - para um retorno 
rápido do investimento e aceita-
ção dentro da equipe interna.

PORTIFÓLIO DIGITAL

Os produtos estão entrando no 
foco da digitalização. Juntamente 
com você, estamos desenvolven-
do novos produtos, a fim de apro-
veitar oportunidades em merca-
dos novos e já existentes, visando 
diferenciar da concorrência de 
maneira sustentável.

ESTRATÉGIA DIGITAL 

A digitalização da indústria está 
progredindo. Fusão virtual e real 
do mundo. Juntamente com você, 
desenvolvemos estratégias digi-
tais práticas para o design eficien-
te do futuro digital de sua empre-
sa.

ANÁLISE DE FABRICAÇÃO

Os dados são o "ouro do futuro". 
Desenvolvemos uma estratégia 
de dados voltada para o futuro e 
fornecemos a você todos os mé-
todos e ferramentas necessários 
para registrar e analisar volumes 
de dados, identificar padrões e 
explorar o potencial.

Digitalização - uma megatendência que nenhuma empresa pode escapar! Ao mes-
mo tempo, no entanto, sua natureza não se revela a muitos líderes à primeira vista. 
Muitas vezes, oportunidades e desafios permanecem difusos. Os primeiros passos 
concretos parecem não valer a pena. A digitalização está revolucionando a criação 
de valor de toda a indústria, mudando a colaboração das empresas, criando novos 
canais de vendas e abrindo um enorme potencial de eficiência em toda a empresa. Os 
pioneiros nesse caminho já estão obtendo sucesso.

     Data e local:
In Company

     Carga Horária:
8 horas

Estratégias Digitais
para a Indústria 

Da visão à entrada em definitivo na Transformação Digital

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

SAIBA MAIS

https://www.staufen.com.br/empresa/contato/formulario-de-contato/


WORKSHOPS
PARA
GESTÃO E
LIDERANÇA  



Muitas transformações e iniciativas Lean são bem-sucedidas, mas nem todas são sustentáveis. As empresas ganham prêmios de excelência operacional, mas depois retrocedem. 

Por que isso acontece?

1. Dependência de atores individuais
A mudança é conduzida apenas por pessoas individualmente. Assim que esses indivíduos deixam sua área de responsabilidade ou deixam a empresa, o sistema entra em colap-
so.

2. Um departamento de apoio específico é responsável pelo Lean
Acredita-se que o departamento de Lean é responsável pelo sucesso da transformação (“Eles vão fazer isso”). No entanto, a responsabilidade não pode ser delegada e deve per-
manecer com os líderes de cada área.

3. Lean é considerado um projeto?
Os projetos têm início e fim. Portanto, Lean não é um projeto, mas uma jornada. A melhoria não deve terminar. Nesse contexto, ganhar um prêmio de sucesso é positivo, mas 
você não pode parar por aí.

4. Lean é uma abordagem de baixo para cima conduzida pelos colaboradores
É uma ótima ideia pensar que os funcionários devam estar sempre motivados para conduzirem de forma independente a melhoria contínua diariamente. É claro que precisamos 
de colaboradores motivados, mas incentivar e criar as condições necessárias são tarefas da liderança.

5. Lean é algo apenas para a produção
Lean é uma abordagem holística que, via de regra, começa na produção, mas ao final, precisa estar presente em toda cadeia de valor, desde o desenvolvimento até a venda.

6. A mudança é apenas superficial
À primeira vista, surge a impressão de que, na empresa, uma nova cultura está sendo vivida. No entanto, um segundo olhar mostra frequentemente que a liderança, a melhoria e 
a resolução de problemas / cultura de erros ainda estão em conformidade com os padrões antigos.



Com o passar dos anos, o que tem ficado cada vez mais claro é: O sucesso da Transformação Lean não pode ser delegado. Isso não pode ser feito sem o envolvimento da alta 
gestão e sem que exista uma estratégia ancorada na melhoria contínua e no Lean. Infelizmente, boa vontade não é suficiente, é necessário ter as competências e as agilidades 
adequadas para que cada líder possa cumprir seu papel específico.

Cada executivo possui seus pontos fortes, fracos e necessidades específicas - e precisas de sua própria caixa de ferramentas de liderança. Enquanto a alta administração precisa 
de habilidades estratégicas, os líderes de equipe precisam das habilidades para coordenar os membros da equipe de forma eficiente. Por outro lado, são necessárias ambas as 
habilidades para o desenvolvimento de equipes, além do know-how sobre o Lean. O conhecimento no campo “Digital” é especialmente importante para aqueles que estão atual-
mente passando por uma transformação digital. Além do mais, aqueles que desejam delinear mudanças precisam ter as competências necessárias para realizá-las.

MODELO DE 
GESTÃO & 

LIDERANÇA 
STAUFEN

Lean na Prática
Desmistifique de forma prática os princípios Lean



Lean na Prática
Desmistifique de forma prática os princípios Lean

GESTÃO E LIDERANÇA

A busca pela excelência com resultados expressivos é a meta de todo gestor e execu-
tivo. No entanto, acreditamos que para uma efetiva Transformação Lean de sucesso 
é necessário ter um entendimento sobre os princípios Lean e como aplicá-los com 
sucesso. Esse workshop explora de forma prática como as pessoas podem praticar 
uma liderança voltada para “pensar e agir Lean” e influenciar seus colaboradores a 
buscarem processos e resultados que se sustentem a longo prazo.

     Data e local:
In Company

     Carga Horária:
8 horas

SAIBA MAIS

FERRAMENTAS DE
MELHORIA
CONTÍNUA 

https://www.staufen.com.br/empresa/contato/formulario-de-contato/


A redução de tempos de setup é um tópico permanente e importante no caminho 
de um fluxo eficiente na produção. Em empresas que pretendem produzir de 
acordo com os requisitos do mercado e clientes, os grandes lotes e a otimização 
das ordens de produção deveriam pertencer ao passado. O mercado diz o que e 
quando produzir.

O objetivo é melhorar as condições para se chegar ao fluxo unitário de produção. 
Tempos curtos de setup auxiliam na redução de estoques, a utilizar lotes menores, 
maximizar a flexibilidade e a reduzir custos. Entretanto, isto só ocorre se o assunto 
for tratado de maneira sistemática e com sustentabilidade.

Introdução ao Lean Management
Como iniciar a sua Transformação Lean

TREINAMENTOS ESPECÍFICOS

Provavelmente você já ouviu falar dos grandes resultados alcançados com a Gestão 
Lean. O Lean pode ser aplicado em outros setores, como produção de equipamen-
tos, eletrônica, indústria de processamento e até mesmo na indústria de serviços? A 
resposta é: sim, claro! Nossos especialistas irão explicar o conceito por trás da Gestão 
Lean e seus princípios, ferramentas e métodos. Além disto, você irá aprender como 
iniciar a sua própria implementação. Baseado em uma simulação prática, palestras 
aprofundadas e exemplos práticos da Toyota e de empresas não automotivas, você 
entenderá facilmente os conceitos da Gestão Lean, seus fatores de sucesso, o que 
fazer e o que não fazer para ter êxito na Transformação Lean.

     Data e local:
In Company

     Carga Horária:
8 horas

Setup Rápido - O conhecimento
por trás do método SMED

Produção econômica de lotes pequenos

TREINAMENTOS ESPECÍFICOS

SAIBA MAIS SAIBA MAIS

Lean para ambiente Make-to-Order
Sincronizando as operações de engenharia, compras,
manufatura e logística de acordo com as demandas

específicas dos clientes

     Data e local:
In Company

     Carga Horária:
8 horas

https://www.staufen.com.br/empresa/contato/formulario-de-contato/
https://www.staufen.com.br/empresa/contato/formulario-de-contato/


Setup Rápido - O conhecimento
por trás do método SMED

Produção econômica de lotes pequenos

Nas empresas de manufatura, em média, entre 10 e 20% dos custos são usados   
no fornecimento, armazenagem e manipulação de materiais. A movimentação de 
materiais, no entanto, não agrega valor algum e afeta consideravelmente a com-
petitividade. Isto não é novidade, mas ainda não levou à aplicação dos respectivos 
métodos e ferramentas em muitas empresas.

O principal objetivo deste treinamento é mostrar como reduzir os prazos de ent-
rega e a redução sustentável do estoque.

Lean para ambiente Make-to-Order
Sincronizando as operações de engenharia, compras,
manufatura e logística de acordo com as demandas

específicas dos clientes

TREINAMENTOS ESPECÍFICOS

Você já deve ter ouvido a ideia pré-concebida de que Lean funciona somente para 
a produção seriada, mas não para a produção de itens sob encomenda, com lotes 
pequenos e alta diversidade. Este seminário tem o objetivo de provar justamente o 
contrário.

Conheça a estrutura desta implementação e os principais fatores de sucesso. Vivencie 
o ambiente de Lean em produção Make-to-Order e de melhoria contínua em todos os 
processos, envolvendo todos os colaboradores.

Supply Chain | Logística Lean
Fluxo de material sincronizado na logística

de fornecedores para clientes

TREINAMENTOS ESPECÍFICOS

SAIBA MAIS SAIBA MAIS

     Data e local:
In Company

     Carga Horária:
8 horas

     Data e local:
In Company

     Carga Horária:
8 horas

https://www.staufen.com.br/empresa/contato/formulario-de-contato/
https://www.staufen.com.br/empresa/contato/formulario-de-contato/


SCRUM
Gestão Ágil de projetos

TREINAMENTOS ESPECÍFICOS

Agilidade não é o mesmo que velocidade. Na Gestão ágil de projetos, você irá apren-
der como planejar e executar projetos complexos de forma a favorecer a comuni-
cação, reduzindo riscos e aumentando a produtividade da equipe envolvida. Nesse 
workshop, você vai aprender a aplicar os fundamentos e técnicas do método SCRUM 
por meio de dinâmicas e atividades práticas, em que você desempenhará os papéis 
do SCRUM dentro de um projeto real.

Você também aprenderá a dominar os métodos ágeis através do modelo SCRUM e a 
aplicar na prática os conceitos adquiridos por meio das ferramentas de produtivida-
de mais utilizadas no mercado, a fim de alavancar sua performance e capacidade de 
entrega de projetos.

SAIBA MAIS

     Data e local:
In Company

     Carga Horária:
8 horas

NOSSA
EQUIPE DE
CONSULTORES
GARANTE O 
SEU SUCESSO

https://www.staufen.com.br/empresa/contato/formulario-de-contato/


Bruno Oliveira, Project Manager
Inserção tecnológica em plantas industriais,
startup de plantas produtivas, ciências de dados 
e utilização de ferramentas estatísticas, tais 
como: Machine Learning, detecção de Anomalias, 
Regressão linear, Logística, Randon forest –
Ferramentas (Python e R).

Guilherme Oliveira, Associate
Planejamento estratégico de excelência opera-
cional, Programas de produtividade, Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas, Padronização de 
processos, Qualidade e Satisfação do Cliente, 
Transformação Agile e Resolução de problemas.

Hélio Nascimento, Project Manager
Black Belt e Master Scrum, Excelência Operacio-
nal e Transformação Lean nas áreas operacio-
nais e indiretas, experiência em mentoria de 
novos talentos e gestão de equipes, implementa-
ção de OPEX e Indústria 4.0

Francisco Cabrera, Senior Expert
Lean construction, transformação Lean Global, 
logística Lean, Shop floor Management, métodos 
e ferramentas para otimização do sistema de 
produção

Felipe Pereira, Principal
Transformação Lean, Lean services, Lean 
banking, Lean administration, desenvolvimento 
da liderança Lean, definição e desdobramento 
da estratégia – Hoshin Kanri.

Luane Tochetto, Associate
Análise e otimização de processos, Yellow Belt, 
Especialista Lean e Técnicas de solução de pro-
blemas: DMAIC, A3.

Fábio Silva, Partner
Implementação de sistemas de produção Lean, 
Coaching Executivo, definição e desdobramento 
da estratégia – Hoshin Kanri, Office floor Mana-
gement, Lean six sigma, Shop e Office floor Ma-
nagement, desenvolvimento Lean de produtos.

Alberto Senapeschi Neto, Senior Partner
Gestão da cadeia de suprimentos, transformação 
digital no Supply Chain, S&OP e planejamen-
to da produção, Lean purchasing e “Strategic 
Sourcing”.

Vicente Sinkunas, Senior Expert
Lean services, Lean banking, implementação de 
sistemas de produção Lean, desenvolvimento da 
liderança Lean, Office floor Management, Lean 
administration.

Dário Spinola, Managing Director
Transformação Lean Global, implementação de 
sistemas de produção Lean, Coaching Execu-
tivo, definição e desdobramento da estraté-
gia – Hoshin Kanri, desenvolvimento Lean de 
produtos.

Gustavo Tardin, Deputy MD | Senior Partner
Estratégias de operações Lean com foco no 
desenvolvimento de pessoas, Implantação de 
Sistemas de Gestão de Excelência para áreas 
diretas e indiretas, Solução de Problemas com A3 
e Kaizen Teian, CSC Lean, Implantação de Torres 
de Controle e Sistemas de Gestão.

Nathalia Yamanaka, Partner
Lean banking, Lean administration, Desenvolvi-
mento da liderança Lean, definição e desdobra-
mento da estratégia – Hoshin Kanri, Lean six 
sigma, Office floor Management.

Cesar Araujo, Principal
Definição de estratégia Lean Enterprise, visão, 
missão, blue sky, KPIs e desdobramento do pla-
no estratégico, Aplicação de Lean Management, 
Mapeamento de processos e Sistemas puxados.

Adilson Ahvener, Senior Expert
Transformação Lean, Definição e desdobramen-
to da estratégia – Hoshin Kanri, Shop e Office 
floor Management, Lean six sigma, Lean adminis-
tration

Adrían Lucero, Senior Expert
Trabalho Padronizado, Lay-out, Cell design e 
Balanceamento do Trabalho para aumento de 
Produtividade e diminuição de WIP,
Sistemas de Controle de matérias Pull/Heijunka, 
Logística Interna e Implantação de Metodologia 
de Solução de Problemas 

Rodolfo Armerlim, Consultant
Análise e otimização de processos, técnicas de 
resolução de problemas, desenvolvimento e aná-
lise de KPIs, Total Productive Maintanance (TPM) 
e 5S, DMAIC e ferramentas (SIPOC, PDCA)



Recentemente, a Staufen foi reconhecida como a
melhor empresa de consultoria na Alemanha,
na categoria Operations Management.

www.staufen.com.br


