
Always know what‘s going on
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Solução de Empresa Inteligente para enfrentar a COVID-
19

A pandemia do Covid-19 está levando ao aumento do 
uso de home office

Processos e sistemas não estão projetados para uma 
operação com alto grau de descentralização 

Comunicação, planejamento e controle ficam 
limitados

Falta de clareza e transparência dificultam o 
gerenciamento e a consistência da tomada de decisão

Nível de performance e de eficiência das equipes 
reduz

O ValueStreamer® oferece eficiência a projetos 
virtuais de trabalho

Quadros digitais de tarefas e processos permitem o 
controle dos projetos e processos de qualquer lugar

A colaboração e a comunicação entre as equipes é 
feita digitalmente de maneira visual e sistemática

O gerenciamento integrado de desvios permite a 
solução de problemas de forma rápida e efetiva

A liderança continua a ser exercida, mesmo a 
distância

simplifica a colaboração entre os

“Trabalhadores de Home Office da COVID-19” e 

suas equipes.



Por que utilizar o ValueStreamer®?

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

33%
...dos objetivos corporativos 

falham devido a má 
comunicação e a falta de 

liderança*.

73%
... das equipes de trabalho 

estarão globalmente 
distribuídas até 2028 **.

0%
... das soluções digitais 
disponíveis atualmente 

abrangem totalmente os 
princípios de “Organização 
Conectada” e Liderança 4.0



ValueStreamer® permite a colaboração e a liderança 4.0 na Cadeia Global de Valor

A Solução

+

Estado da arte da tecnologia de TIFoco na Lideranaça 4.0 Times de alta performance global

✓✓

✓

✓
Colaboração ágil e global
Único ponto de tarefas

Agregação de dados 
Escalação e priorização

Processo guiado de solução de problemas
Método Lean Management

Melhoria contínua
Equipes virtuais para melhoria global

✓

✓

✓

✓
Navegador moderno
Interface responsiva para o usuário

Plataforma independente
Microsoft AZURE, AWS, …

Conectividade excelente
REST-API para troca de dados

Aplicativo Mobile
Android, iOS

✓

✓

✓

✓
Filosofia de Lideranaça
Shopfloor Management, Agile

Equipe Multidisciplinar
Produção, P&D, Vendas, …

Plano de Comunicação Estruturada
Cascateamento da Comunicação Diária

Desenvolvimento de colaboradores
Coaching de Liderança 4.0

✓

✓

✓

Operations R&D, Sales, Service

Administration, …



O Quadro de Processos permite a visualização de todos
os (sub-) projetos que estão planejados, em progresso e 
finalizados 

Quadro de Processos

Liberdade para definir 

as categorias dos sub-

projetos

Liberdade para definir 

as fases dos 

processos/projetos

Exibição da situação 

atual no ambiente de 

(multi-) projeto

Input rápido de novos 

projetos



A Folha de Projeto detalha o mapa de projeto, além de 
mostrar a atribuição de tarefas e subtarefas

Folha de Projeto

Status vermelho, 

amarelo, verde e 

parado

Responsáveis

Prazo

Esforço em dias

Prioridades

Criação de mensagens 

de falha

Criação de 

subcontratos/subproje-

tos do projeto

Criação de pacotes de 

trabalho diretamente no 

projeto



O Quadro de Tarefas mostra todas as tarefas dos 
projetos, assim como as tarefas individuais

Quadro de Tarefas

Backlog / lista de 

trabalho de cada equipe

Visão das tarefas 

atuais, concluídas e 

agendadas

Status das tarefas

Responsáveis

Ocupação por 

colaborador

Duração do pacote de 

tarefas em horas

Tarefas podem ser 

compartilhadas com 

qualquer equipe

Networking com outras 

equipes virtuais



Com a Geração 1 do ValueStreamer®, você tem
diferentes indicadores a sua disposição

Principais Indicadores

Tempo de duração 

(tarefas)

Hit rate (tarefas)

First Time Right

(tarefas)

Diagrama de Fluxo 

Cumulativo

Qualidade recorrente

Produtividade

Padrão

Aderência ao prazo

Mão de obra

Falhas em aberto / 

ações da equipe

mais…

Na Geração 2, os indicadores poderão ser configurados livremente pelo usuário



Cartão de Incidentes mostra todos os problemas e
ações do time ou do projeto por categoria e origem

Ticker de Incidentes

Apresenta todos os 

incidentes

Mostra todas as ações 

e seus progressos

Desvios e ações são 

dispostos de acordo 

com sua categoria e 

origem



Conceito
• Direito especial de uso do ValueStreamer
• Sem taxa de usuário até junho de 2020
• Baixo custo do serviço de nuvem e de suporte
• Taxa de usuário significativamente reduzida a partir de junho de 2020

Instalação e inicialização do Software
• Fornecimento do Software como Serviço em Nuvem (software-as-a-service)
• Sem esforço de instalação
• Inicialização e configuração do software dentro de um dia

Treinamento
• Suporte remoto por experts em projetos
• Inicialização
• Configuração do ambiente de projeto
• Treinamento de usuários chave
• Apoio e treinamento no projeto

Nossa proposta



Staufen.ValueStreamer GmbH (consultar quantidade estimada de horas)

▪ Configuração do Serviço em Nuvem: criação do cliente e do acesso

▪ Estrutura do time / Criação dos membros do time

▪ Instruções do Usuário Chave

▪ Suporte e treinamento, se necessário

Cliente

Nenhuma instalação do produto é necessária, devido ao Serviço em Nuvem

▪ Escopo de esclarecimento

▪ Instruções do Usuário Chave

▪ Tarefas / digitalização das folhas de projeto

▪ Seleção dos indicadores existentes

▪ Transferência do histórico dos indicadores

Esforço inicial



ValueStreamer V1, para ser usado imediatamente até 30 de outubro 2020

▪ Uso do software sem custos

▪ Permissão do Serviço em Nuvem: tarifa única de EUR 250, por mês, inclui configuração

▪ Se solicitado, apoio na configuração dos times, membros de times e quadros, assim como 
instruções e treinamentos: EUR 175, por hora (serviço apenas remoto)

ValueStreamer VS2020, disponível a partir de julho de 2020

▪ Uso do software de acordo com a lista de preços

▪ Desconto especial de 50%, por seis meses, devido à Covid-19

▪ Migração gratuita do ValueStreamer V1 para ValueStreamer VS2020

▪ Serviços de suporte mediante solicitação do cliente 

Custos



ValueStreamer é um software que permite a realização de maneira digital do Shop floor

Management, metodologia já consagrada em inúmeros projetos ao longo dos anos. Atualmente, o 

ValueStreamer está sendo reconfigurado para adaptar-se às tecnologias de TI do futuro e para 

melhorar sua interface. As funcionalidades estarão alinhadas com a metodologia Staufen, líder de 

mercado, para gerenciamento de chão de fábrica, a fim de permitir uma rápida transição para o 

mundo digital.

▪ Direito especial de utilização do ValueStreamer v1 sem taxa de usuário, para uso imediato:

▪ As condições de nuvem do Staufen.ValueStreamer GmbH são válidas com exclusão de 
qualquer responsabilidade, garantia e solução de problemas

▪ O ValueStreamer v1 deixará de ser operado e ter suporte a partir de 30 de outubro

▪ A nova geração ValueStreamer estará disponível a partir de julho de 2020:

▪ Mediante solicitação do cliente, uma migração gratuita é realizada de forma automatizada e 
padronizada

▪ Após a migração, as condições de nuvem da Staufen.ValueStreamer GmbH são válidas sem 
restrições

Condições Gerais



Staufen.ValueStreamer GmbH – um produto da 
STAUFEN.AG 

INSIDE EVERY COMPANY THERE IS AN EVEN 
BETTER ONE. – A melhoria nunca acaba.

A Staufen é uma empresa internacional de 
consultoria de Lean Management, com foco na 
otimização de processos e de gerenciamento, 
de acordo com princípios Lean.

Te ajudamos a implementar as mudanças 
adequadas rapidamente e a firmar uma cultura 
de mudança sustentável em sua empresa. 

Cooperação na Cadeia Global de Valor com o 
Shop floor Management digital. No mundo 
todo. Em tempo real. Mais eficiente do que 
nunca!

O SVS assumiu as características do SFM 
clássico. Como um produto valioso da 
STAUFEN, o SVS desenvolve e distribui a 
solução de SFM através do ValueStreamer®, 
possibilitando a cooperação global por meio de 
equipes virtuais, bem como liderança virtual a 
distância (Liderança 4.0.)

Os fundadores e funcionários da SVS 
incorporaram os valores e o DNA da STAUFEN. 
e continuam a vivenciando-os no dia a dia.

Pragmático .  Mensurável . Cooperativo .  Sustentável

Pragmático         Mensurável             Cooperativo         Sustentável





Recentemente, a Staufen foi reconhecida como a melhor empresa

de consultoria na Alemanha, na categoria Operations Management.


