
GESTÃO EFICIENTE à distância 
através do ValueStreamer®

CASE DE SUCESSOCASE DE SUCESSO



// Case Marquardt GmbH

A Marquardt GmbH implementou o Shop 
floor Management Digital para
conectar os níveis hierárquicos, os
setores e os processos, trazendo uma 
forma estruturada de comunicação e de 
planos de ação ágeis e colaborativos.

A complexidade do mercado e a globali-
zação, exigem que a área de desenvolvi-
mento de produtos tenha times espalha-
dos por todo o mundo e a colaboração

entre eles é fundamental para o bom fun-
cionamento.

Surge a necessidade de uma ferramenta 
digital de SFM que atenda aos desafios do 
gerenciamento a distância e, ao mesmo 
tempo, continue dando suporte a meto-
dologia do SFM.



// Principais benefícios obtidos

Redução do lead time (25%)

Aumento da eficiência (55%)

Redução dos custos de não qualidade

Gerenciamento de dados e de conectividade de maneira efetiva

Liderança à distância

Times virtuais permitem interação entre as pessoas

Solução eficiente de problemas

Redução da necessidade de viagens 



// Depoimento

“O ValueStreamer® é uma ferramenta simples
que conecta todos os participantes do projeto
de maneira eficiente e orientada aos objetivos”.

Karl Müller, Chief Technology Officer, Marquardt

O ValueStreamer® está em uso global na Marquardt desde 2014 para controlar
todo o processo de desenvolvimento de produtos em todas as áreas funcionais e

locais de desenvolvimento.



Habilite a colaboração e a Liderança 4.0 por meio do Shop floor Management Digital

33% dos objetivos falham devido a má comunicação e a falta de liderança*

73% das equipes de trabalho estarão globalmente distribuídas até 2028 **

ValueStreamer® é a única solução digital disponível que abrange
os princípios de “Organização Conectada” e Liderança 4.0

Ao redor do mundo.
Em tempo real. Ágil.

Mais eficiente do que nunca!
*The high cost of low performance: The essential role of communication
** https://www.upwork.com/press/2019/03/05/third-annual-future-workforce-report/ 

Quadro virtual SCRUM Gerados automaticamente, os KPIs podem 
ser rastreados por toda a equipe
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Recentemente, a Staufen foi reconhecida como a
melhor empresa de consultoria na Alemanha,
na categoria Operations Management.


