INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS EM
TRANSFORMAÇÃO

MOLDANDO A MUDANÇA

A INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ESTÁ ENFRENTANDO UM GRANDE DESAFIO...

» A indústria 4.0 leva a novos modelos
de negócios;

» A digitalização requer altos investimentos e enormes esforços para qualificação dos funcionários;

» O trabalho ágil, flexível e digital está
ganhando importância;

» Novos players estão encontrando
espaço em cadeias de valor já estabelecidas e desafiando modelos de negócios
existentes;

» A falta de profissionais qualificados
requer novos conceitos para recrutamento, retenção e gestão de pessoas;

» Concorrentes asiáticos estão se equiparando tecnologicamente e conquistando parcelas do mercado;

Tornando a Transformação Lean um sucesso
na indústria de máquinas e equipamentos
Nossa abordagem sistêmica de consultoria:

Portanto, iniciamos o processo de mudança por executivos e líde-

Melhoria é um processo que requer disposição para a mudança

res, que realizam seus primeiros projetos lighthouse com melho-

de processos, hábitos e comportamentos. Nossos experientes

rias mensuráveis e visíveis. Eles desenvolvem simultaneamente

consultores não são apenas parceiros estratégicos neste desafio,

excelência em processos e excelência em liderança. A partir daí,

mas, sobretudo, eficientes mentores e coaches. Ao lado dos seus

continuamos a implementar o que aprendemos juntos e passa-

executivos, nós trabalhamos ativamente para moldar uma cultu-

mos a aplicar os princípios por toda a empresa. A atuação simul-

ra de mudança, estimulando a melhoria de desempenho e garan-

tânea nas diferentes áreas da companhia acelera a cultura de

tindo o desenvolvimento de ganhos sustentáveis.

mudança e coloca a empresa em uma nova dinâmica.

A abordagem:

O resultado:

Em três etapas principais, criamos uma cultura de mudança, per-

» Excelência em todo o processo de order fullfilment;

mitindo que você reaja com flexibilidade e rapidez aos desafios

» Cultura de mudança e liderança de alta performance;

futuros. Na primeira etapa, analisamos a situação atual junto

» Consolidação de uma abordagem gerencial que conduz a
efeitos operacionais sustentáveis.

com você, treinamos os executivos para a mudança necessária
e criamos um conceito para a transformação. Acreditamos que
resultados financeiros rápidos e retorno sobre o investimento
são cruciais.

» Aumento da complexidade produtiva
devido à crescente demanda por soluções diversificadas e customizadas;

» A evolução do fornecimento de produtos para fornecimento de soluções
requer novas estruturas e qualificações;

» Serviços relacionados ao produto
durante todo o seu ciclo de vida estão
se tornando uma vantagem competitiva
decisiva;

» Prazo de entrega torna-se uma vantagem decisiva em um mercado de crescente competitividade.

1. Diagnóstico e sensibilização

2. Implementação do piloto

3. Roll-out na companhia

Reconhecendo a necessidade de agir, criando consciência e gerenciando a mudança
Desenvolvendo competências Lean e treinando multiplicadores
Aplicando métodos Lean e construindo excelência em um fluxo de valor piloto
Desenvolvendo as habilidades da liderança e a cultura da melhoria contínua

Em resumo: A indústria de máquinas e equipamentos está passando por um período de transformação. É necessário uma nova visão sobre as funções da organização e seus processos, além

> Reconhecendo a
necessidade de agir

> Demonstrando efetividade

> Alcançando resultados que
são relevantes para a operação

da adaptação ao mercado em constante mudança e às novas condições competitivas. Gestores e
colaboradores precisam estar qualificados de maneira a estarem prontos para estas mudanças.
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Compras

O que nós podemos alcançar
na indústria de máquinas e
equipamentos?

Dentro do custo total, a parcela do custo de materiais está constantemente crescendo
no setor de máquinas e equipamentos. Portanto, é necessário prestar atenção na compra dos produtos e serviços. Além dos desperdícios, o foco também é a estabilidade dos
processos, a criação de valor sem desperdícios e a redução do tempo de processo.
Usando a abordagem Lean para Compras, nós apoiamos o departamento de compras a
atingir resultados sustentáveis e efetivos. Um componente essencial é integrar fornecedores cooperativamente. O resultado: redução nos custos totais, aumento da qualidade
e da confiabilidade na entrega.

Produção e Order Fulfillment
Liderança e Estratégia
O Lean Manufacturing e o processo de Order Fullfilment são tarefas centrais na indústria
Para que a mudança seja bem sucedida em uma empresa, não basta apenas buscar uma

de máquinas e equipamentos. Tanto em uma única linha de montagem, em uma parte

estratégia sustentável e otimizar processos. É muito importante que os colaboradores

da fábrica ou em uma rede de plantas industriais – o foco para melhorias é sempre na

sejam motivados e ansiosos a promover as mudanças necessárias.

otimização do fluxo de valor com redução de desperdícios.

Nós capacitamos executivos e colaboradores para implementar uma cultura de mudan-

Nós apoiamos você na otimização de processos, na redução de desperdícios e na redu-

ça sustentável, tornando possível, assim, alcançar a alta performance.

ção dos custos de estoques e custos de armazenamento relacionados. Além disso, nos

Nós realizamos processos de coaching com os executivos no seu dia-a-dia como líder.

o aconselhamos sobre como introduzir hierarqu/ias enxutas e como transferir mais responsabilidade e competências para seus colaboradores. No entanto, nós não paramos
apenas em consultoria – nós também capacitamos seus colaboradores para que façam
melhorias por conta própria.

Inovação
Digitalização / Indústria 4.0
A engenharia prospera na inovação. Porém, de acordo com um estudo da STAUFEN em
parceria com a Associação Alemã de Fabricação de Máquinas e Instalações Industriais,

Com o aumento da digitalização, uma mudança fundamental está ocorrendo nos pro-

39% de todos os projetos de P&D não atingem os resultados esperados. Especialmente

cessos de negócio na indústria metalmecânica. Novos mercados e potenciais de vendas

em termos de prazos de entrega.

podem ser aproveitados. O primeiro a assumir o posto, pode fazer negócios.

Nossa solução: Inovação Lean. Um sistema que permite a você gerar novos produtos e

A STAUFEN Neonex o assessora e desenvolve com você estratégias práticas de digitali-

serviços de maneira estruturada e eficiente, destacando-o perante os seus competido-

zação para sua empresa. A aliança com a STAUFEN garante uma consultoria profissional

res. Com a Inovação Lean, nós fornecemos a você o conhecimento necessário para iden-

orientada para a indústria de máquinas e equipamentos.

tificar ideais com grande potencial financeiro, para balancear seus recursos de forma
correta e para lançar seus produtos com velocidade para o mercado.
Qualificação
Vendas e Serviços

A competição internacional e a digitalização exigem novas qualificações aos colaboradores. Ambas as habilidades técnicas e humanas são fundamentais para a condução eficaz

O aumento da pressão por competitividade, os mercados altamente dinâmicos e volá-

rumo à melhoria de desempenho. Nós oferecemos a sua empresa uma vasta formação,

teis e o menor tempo para tomada de decisões desafiam a área de vendas. Além disso,

desde a alta liderança até o nivel operacional com treinamentos que focam métodos e

existe um enorme potencial em serviços que não está sendo explorado como deveria

ferramentas do Lean Management, mas também formando habilidades de comunica-

pela indústria de máquinas e equipamentos, deixando o espaço disponível para concor-

ção, gestão de conflitos, planejamento e organização. Ao mesmo tempo, métodos ágeis

rentes.

e digitais de trabalho oferecem novas oportunidades para empresas e funcionários.

Nós apoiamos você no alinhamento sistêmico das atividades de vendas e serviços, com

Para estar sempre um passo à frente da concorrência, é de fundamental importância

as condições e demandas de mercado. Como resultado, nós alcançamos um posicio-

que as empresas não apenas se desenvolverem continuamente, mas também desenvol-

namento ótimo através de uma estrutura Lean para vendas e serviços, de processos

ver seus colaboradores. Mudança só pode ser feita em conjunto. Mais de 100 treinado-

eficientes, da gestão orientada ao sucesso e de colaboradores motivados.

res e 70 parceiros Best Practice internacionais apoiam você na Academia de Treinamentos STAUFEN em seu caminho à alta performance.
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»

Nós conhecemos a indústria de máquinas e
equipamentos. De A a Z.

"O Shop floor Management trouxe visibilidade e
transparência para todas as operações da nossa
fábrica! Empoderou, engajou e comprometeu nossos
funcionários para atingirmos as metas corporativas.
Sem ele, estaríamos voando às cegas."
Marcelo Nery, Presidente da Manufatura | thyssenkrupp Elevadores
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Hubertus Koehne, VP Manufacturing and Supply Chain | AGCO South America

»

»

“A reorganização total das nossas plantas em
Marktoberdorf e Baeumenheim foi feita com a
implementação do Shop floor Management, que
nos ajudou a lidar com a grande quantidade de
mudanças, além de assegurar a sustentabilidade de todas as melhorias. Ao mesmo tempo,fomos capazes de desenvolver e melhorar a nossa
excelência em liderança. O fator essencial para
a conclusão dos projetos foi o suporte através da
STAUFEN e de seus experientes consultores e
coaches.”

«
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14
escritórios em
10 países

340
colaboradores

14

7.000

idiomas

>90

participantes dos
treinamentos todos os anos

Parceiros Best Practice

500
visitas Best Practice
todos os anos

Brasil

Headquarters

Demais Unidades

STAUFEN.Táktica
Consultoria.Academia

STAUFEN.AG
Consulting.Academy.Investment

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

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

Alemanha (Köngen e Colônia)
China (Hong Kong, Shanghai,
Shenyang)
Eslováquia (Bratislava)
Hungria (Budapeste)
Itália (Milão)
México (Cidade do México)
Polônia (Breslávia)
República Checa (Bruno)
Suíça (Zurique)

Escritório Porto Alegre
Rua Castro Alves, 600 - Independência
90430-130 Porto Alegre, RS
+55 19 3262-0011
www.staufen-taktica.com.br
contato@staufen-taktica.com.br

