
AS CAPACITAÇÕES

Para a Enjourney, capacitação significa um conjunto de técnicas para tornar um profissional efetivamente competente. Para isso 

usamos conceitos, casos, debates, ferramentas e simulações para passar aos alunos nossa competência em Lean baseada em muitos 

casos de sucesso na aplicação da filosofia Lean.

A Enjourney oferece quatro programas de capacitação em Lean:

•  Princípios e Ferramentas Lean 

•  Lean Manufacturing Program

•  Lean Service Master Program 

•  Lean Supply Chain Program

LEAN
Enjourney Consultoria e Capacitação

Ao final o aluno será capaz de atuar como agente 

da mudança, focado em aumentar o valor e o 

lucro da organização e reduzir custos, de acordo 

com a figura ao lado.

Nosso corpo docente possui experiência nacional 

e internacional, em projetos e capacitações para 

empresas, governos e instituições.
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Esses resultados são médias obtidas em diversos cases de empresas de diferentes setores econômicos, estão sujeitos a 

oscilações em cada caso.
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INSCRIÇÕES E INVESTIMENTO
Consulte valores e política de desconto para grupos no site

Inscrições e demais informações:  

www.enjourney.com.br | www.produttare.com.br

/company/enjourney /enjourney @enjourney



PRINCÍPIOS E FERRAMENTAS LEAN
Enjourney Consultoria e Capacitação

PERFIL DE SAÍDA
Os participantes devem sair da capacitação habilitados para criar, implantar, usar e melhorar as ferramentas Lean dentro do escopo 

desta capacitação. Estas habilidades devem estar orientadas pelos princípios da filosofia enxuta e os participantes devem evidenciar 

esta capacidade no seminário de apresentação de seus trabalho e no plano de próximos passos e continuidade das ações gerenciais 

de coordenação do dia a dia e de melhoria.

PARCERIA

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo definido para aplicação deste treinamento consiste nos seguintes temas e suas respectivas cargas horárias (total de 64 

horas). A abordagem é minds-on & hands-on (“mente e mão na massa”) e orientada a negócio, com isso os participantes são capazes 

de aplicar imediatamente o que aprendem em suas organizações. A ordem dos módulos pode ser alterada para maximizar o 

aprendizado da turma. 

MÓDULO 1 - CONCEITOS BÁSICOS – 1º DIA

Princípios do Pensamento Enxuto

Mapeamento do Fluxo de Valor em processos transversais: 

Análise de Caso

Mapeamento do Fluxo de Valor

Exercício Simplificado de Construção do VSM a ser 

aprofundado na segunda semana e com dados coleta dos 

dados entre as semanas

Trabalho Padronizado em Serviços Repetitivos

Trabalho Padronizado em Serviços Intensivos em 

Conhecimento

MÓDULO 2 - DA ESTRATÉGIA À EXECUÇÃO LEAN 
2º DIA

Hoshin Kanri - A3 da Estratégia do Negócio

Processo A3 - Gerenciando para o Aprendizado.

Exercício de Criação A3.

Gestão de Mudança e Liderança Lean: Análise do caso da ESI

Gerenciamento Diário, Gestão à Vista e Andon.

Exercício de Desenho de Quadro de Gestão à Vista

MÓDULO 3 - PILARES E FERRAMENTAS LEAN – 3º DIA

Just as Required and promissed: o acordo próspero

Produção Puxada, Servir ao Ritmo do Cliente & Fluxo Contínuo e o 

Ritmo – Lead & Takt-time

Heijunka: Nivelamento da Produção na Concessionária Toyota

Kanban em Serviços e em Suprimentos: O McDonald’s e o 

Armazém.

Jidoka e Autonomação aplicada aos Serviços e à  Manufatura

Gemba: Inspeção na fonte, controle visual e ação imediata

Kaizen e Método de Solução de Problemas

MÓDULO 4 - MINDS AND HANDS ON - APLICAÇÃO EM 
ANÁLISE, SOLUÇÃO E IMPLANTAÇÃO - 4º AO 7º DIA

Exercício de  aplicação de metodologia de análise de processos.

Exercício de melhoria: objetivos, plano de ação e resultados 

esperados

Exercício de implantação de processos

MÓDULO 5 - APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS – 8º DIA.

Orientação e Revisão da Apresentação

Apresentação dos Trabalhos
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