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KAIZEN™ College
“Somos o que fazemos repetidamente.
A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito
(Aristóteles).”

KAIZEN™ College é um programa de formação orientada aos diferentes
níveis e áreas funcionais das organizações. Visa desenvolver competências
na área da melhoria contínua, transmitindo conhecimento teórico e prático,
através da realização de exercícios / jogos de simulação e casos de sucesso.
Desta forma, o KAIZEN™ College pretende capacitar todos os participantes
a contribuir para a melhoria dos resultados das suas organizações.
O Kaizen Institute Brasil disponibiliza anualmente um calendário com um
conjunto de ações de formação a realizar em formato Inter empresa, em
diferentes localidades. As ações de formação podem também ser realizadas em regime intra empresa, sendo customizadas em função das necessidades específicas. Estas ações possuem um caráter essencialmente prático, com ênfase na realização de exercícios no próprio local de trabalho.

“Dentro desse conceito, onde o foco são as pessoas,
surgiu o Programa de Capacitação KAIZEN™ College,
que visa auxiliar as empresas neste desafio,
por meio de uma atitude de estímulo a melhoria e
a conquista de resultados sustentáveis ao longo do
tempo, desenvolvendo pessoas, em todos os
níveis hierárquicos, cada vez mais competentes e
comprometidos.“

Estrutura KAIZEN™ College
Ruy Cortez de Oliveira
Partner & Managing Director
Kaizen Institute Brasil
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KAIZEN™ College

O objetivo de uma organização é melhorar os resultados continuamente,
sendo que a capacidade de adaptação a mudança é um ponto crucial.
Face a este desafio, é necessário criar comportamentos e rotinas de
melhoria nas equipes e desenvolver projetos de melhoria suportados por
sistemas e ferramentas KAIZEN™ e Lean. A transformação cultural assenta
num conjunto de princípios e conceitos fundamentais que desenvolvam a
atitude KAIZEN™ Lean e aumentem a crença e a motivação para a melhoria.
Neste contexto, o Programa de Formação KAIZEN™ College está dividido
nas Categorias de “KAIZEN™ Foundations & Culture” e “KAIZEN™ Support
Tools”. O domínio destas abordagens irá permitir uma implementação
gradual e eficaz com resultados garantidos.
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Sobre o Kaizen Institute
Masaaki Imai fundou o Kaizen Institute em 1985. Atualmente, o
Kaizen Institute possui mais de 40 escritórios, presentes nos 5 Continentes,
que aplicam as metodologias KAIZEN™ e Lean em todos os setores
da economia.
KAIZEN™ é uma filosofia de Melhoria Contínua de origem japonesa que
significa mudar para melhor, todos os dias, em todas as áreas da empresa
e envolvendo todos os colaboradores.
A missão do Kaizen Institute é desafiar e suportar as organizações a alcançarem Resultados de Classe Mundial. Apoiamos os líderes no desenho e
implementação de soluções pragmáticas que geram Resultados de Crescimento e Rentabilidade do Negócio.

KAI
= CHANGE

O KAIZEN™ aplica-se a organizações de qualquer setor, públicas ou
privadas, e de qualquer dimensão.

ZEN
= FOR THE BETTER
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KAIZEN™ Business
System

Valor da Empresa
a Longo Prazo
Respeito pelas Pessoas

Fornecedores

Modelo QCD =
Excelência Operacional

Modelo Growth =
Vendas & Excelência em Inovação

PRIMÁRIO

Clientes

EXCELÊNCIA

VENDAS

“O KAIZEN™ College, trazido pelo Kaizen Institute
Brasil é uma metodologia fantástica para o
desenvolvimento das pessoas e uma forma
estruturada para caminhar com a Transformação
Lean nas empresas.”

SECONDÁRIO

Alexandre Henrique Cabral Luz
Latin America Operational
Excellence Senior Manager, Ingersoll Rand

SECONDÁRIO

PRIMÁRIO

CUSTOS

MELHORIA
CONTÍNUA

CAPACIDADE PARA MUDANÇA

KAIZEN™ Change Model
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KAIZEN ™
Foundations & Culture

Cursos KAIZEN™ College

KAIZEN™ Foundations & Culture

KAIZEN™ Foundations
P. 09

KAIZEN™ Foundations

Leaders KAIZEN™
Programa de desenvolvimento de gestores
P. 10

Programa
• KAIZEN™ e KAIZEN™ Business System
• Paradigmas e Resistência a Mudança
• Princípios KAIZEN™ e Lean
• Valor Acrescentado e os 7 tipos de Desperdício
• Ferramentas base de Melhoria Contínua: 5S, Normalização e 3C
• Exercícios de Simulação
• Estudo de Casos

Daily KAIZEN™
Programa de desenvolvimento de equipes
P. 11
Breakthrough KAIZEN™
Planejamento e liderança de eventos KAIZEN™
P. 12

KAIZEN ™
Support Tools

KAIZEN™ Lean Manufacturing
P. 14

KAIZEN™ Customer Experience
P. 19

KAIZEN™ Lean Maintenance
P. 15

KAIZEN™ Project Management
P. 20

KAIZEN™ Lean Logistics
P. 16

KAIZEN™ New Product Development
P. 21

KAIZEN™ Lean Healthcare
P. 17

O curso sensibiliza para a importância da Melhoria Contínua, introduzindo
os principais conceitos e ferramentas KAIZEN™ Lean.

Principais Benefícios
• Compreender os Fundamentos KAIZEN™ e o seu impacto
no dia-a-dia das organizações;
• Aprender a Vencer a resistência natural a Mudança e a
desenvolver uma atitude aberta as novas ideias;
• Saber como identificar e medir Desperdício;
• Aprender princípios e ferramentas transversais de Melhoria Contínua;
• Conhecer casos de sucesso na implementação de uma Cultura de
Melhoria Contínua.

Duração
1 Dia

KAIZEN™ In Sales
P. 22

KAIZEN™ Lean Office
P. 18
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Desenvolve em gestores comportamentos de gestão da Melhoria Contínua, relacionados
com objetivos estratégicos, motivação de equipes e consolidação da mudança.

KAIZEN™ Foundations & Culture

KAIZEN™ Foundations & Culture

Leaders KAIZEN™
Programa de desenvolvimento de gestores

Daily KAIZEN™
Programa de desenvolvimento de líderes de equipes

Programa
• Posicionamento Estratégico do KAIZEN™
• Modelo de Gestão da Melhoria Contínua
• Conceitos Fundamentais de Liderança KAIZEN™
• Modelo de Implementação:
–– Learning to See
–– Setting the Targets
–– Leading the Change
–– Sustaining the Change
• Exercícios de Simulação
• Estudo de Casos

Programa
• Modelo de Gestão da Melhoria Contínua
• Leaders’ Standard Work
• Modelo de Implementação:
–– Coordenação de Equipe
–– Organização dos Espaços de Trabalho
–– Melhores práticas SDCA
–– Melhoria PDCA
• Plano de Desenvolvimento de Equipe
• Exercícios de Simulação
• Estudo de Casos

Principais Benefícios
• Melhorar o desempenho das equipes de gestão para atingir as metas
estratégicas;
• Aferir quais os comportamentos e sistemas de gestão necessários para
uma boa implementação e monitorização das equipes;
• Conhecer casos de sucesso na implementação Leaders’ KAIZEN™.

Principais Benefícios
• Preparar os lideres operacionais para a implementação das técnicas de
melhoria contínua nas suas equipes;
• Desenvolver a capacidade dos líderes e membros da equipe para
melhorar as suas áreas e processos de trabalho;
• Criar uma cultura de Melhoria, começando pelo “Gemba” da
organização;
• Conhecer casos de sucesso na aplicação do Daily KAIZEN™.

Aborda a Melhoria Contínua ao nível do desenvolvimento e gestão de equipes, focado
no papel do Líder. Tem como objetivo potenciar a gestão e melhoria diária nas equipes.

Duração
1 Dia
Duração
2 Dias
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KAIZEN™ Foundations & Culture

Breakthrough KAIZEN™
Planejamento e liderança de eventos KAIZEN™
Programa
• Modelo de Gestão da Melhoria Contínua
• Value Stream Planning
• Continuous Improvement Project Cycle
–– Mission Control
–– KAIZEN™ Events
- A3 Thinking
- Técnicas de facilitação com Post its
–– Events Closing & Value Review
• Exercícios de Simulação
• Estudo de Casos

Ensina a metodologia de gestão de projetos KAIZEN™ disruptivos apresentando ferramentas
e técnicas como o Value Stream Mapping, Gestão Visual e Workshops KAIZEN™.

“Excelência Operacional é um fator absolutamente
crítico para vantagem competitiva
quer seja na Indústria, Instituição ou em uma
empresa de Serviços. Melhoria Contínua e
Excelência Operacional são a chave do sucesso.”
Gilberto Heinzelmann

Principais Benefícios
• Aprender a planejar e gerir eventos KAIZEN™ em ciclos de 3 a 6 meses;
• Aprender ferramentas que permitam dinamizar e gerir eventos
KAIZEN™ com equipes multidisciplinares (um líder de projeto
e uma equipe de especialistas);
• Saber como encerrar eficazmente eventos KAIZEN™
e medir resultados;
• Conhecer casos de sucesso na implementação de Breakthrough
KAIZEN™.

Presidente
ZEN SA Metalúrgica

Duração
2 Dias
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KAIZEN™ Support Tools

Aborda a Melhoria Contínua ao nível do desenvolvimento e gestão de equipes, focado no
papel do Líder. Tem como objetivo potenciar a gestão e melhoria diária nas equipes.

KAIZEN™ Lean Manufacturing

KAIZEN™ Lean Maintenance

Programa
• Princípios de Criação de Fluxo
• Criação de Fluxo na Produção
–– Layout e Desenho de Linha e Bordo de Linha
–– Standard Work, SMED
–– Automação de Baixo Custo
–– Melhoria PDCA
• Plano de Desenvolvimento de Equipe
• Exercícios de Simulação
• Estudo de Casos

Programa
• Total Productive Maintenance
• OEE e Kobetsu KAIZEN™
• Manutenção Autônoma
• Manutenção Planejada
• Gestão de Stocks dos Materiais de Manutenção
• Exercícios de Simulação
• Estudo de Casos

Principais Benefícios
• Preparar os lideres operacionais para a implementação das técnicas
de melhoria contínua nas suas equipes;
• Desenvolver a capacidade dos líderes e membros da equipe para
melhorar as suas áreas e processos de trabalho;
• Criar uma cultura de Melhoria, começando pelo “Gemba” da
organização;
• Conhecer casos de sucesso na aplicação do Daily KAIZEN™.

Aborda a Melhoria Contínua na vertente da eficiência dos equipamentos e respetiva manutenção.
Permite saber como gerir e potenciar eficazmente equipas de manutenção.

Principais Benefícios
• Dominar as potencialidades de aplicação das metodologias KAIZEN™
na manutenção dos equipamentos e instalações;
• Saber aplicar na prática as metodologias
• KAIZEN™ com vista a melhoria da eficiência
• dos equipamentos, aumento da vida útil dos equipamentos e redução
dos custos de manutenção;
• Aprender os princípios e as medidas para atingir zero acidentes,
zero perdas, zero defeitos e zero avarias;
• Conhecer casos práticos de sucesso na aplicação do KAIZEN™ Lean
na Manutenção.

Duração
2 Dias

Duração
2 Dias
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É um curso que ensina a otimizar operações logísticas, contribuindo para o aumento da
rentabilidade dos processos de armazenagem e transporte.

KAIZEN™ Support Tools

KAIZEN™ Support Tools

KAIZEN™ Lean Logistics

KAIZEN™ Lean Healthcare

Programa
• Princípios de Criação de Fluxo
• Fluxo na Logística Externa
–– Desenho de Armazéns
–– Milkrun
–– Recessão e Arrumação
–– Picking e Expedição
–– Planejamento Pull Externo
• Exercícios de Simulação
• Estudo de Casos

Programa
• Princípios KAIZEN™ na Saúde
• Eficiência de Fluxos e Recursos
–– Standard Work
–– SMED, 5S
–– Gestão Visual
–– Supermercados, Mizusumashi
• Exercícios de Simulação
–– Resolução Estruturada de Problemas
–– Mapeamento da Experiência do Paciente
• Exercícios de Simulação
• Estudo de Casos

Principais Benefícios
• Identificar e medir Desperdício nos armazéns;
• Perceber o impacto da aplicação de ferramentas KAIZEN™ Lean no
funcionamento dos armazéns;
• Conhecer diferentes soluções de armazenamento e respetivas
vantagens e desvantagens;
• Saber como criar fluxo nas operações logísticas de armazenagem e
transporte;
• Definir indicadores chave e métodos de medição para acompanhar a
performance dos armazéns;
• Conhecer casos de sucesso na aplicação do KAIZEN™ Lean nos
armazéns e transportes.

Aborda É um curso que ensina ferramentas de Melhoria Contínua para áreas da Saúde,
aumentando o foco no paciente, aumentando a eficiência e reduzindo erros e tempos de espera.

Principais Benefícios
• Aprender a melhorar a qualidade e a eficiência dos Serviços de Saúde;
• Entender a importância e impacto da Melhoria Contínua na área da
Saúde;
• Conhecer ferramentas para otimizar os recursos e a mudança de caso;
• Compreender estratégias de aumento de valor acrescentado para o
paciente;
• Saber como otimizar a comunicação, planejamento e desempenho das
equipes de profissionais de saúde;
• Conhecer casos de sucesso na aplicação do KAIZEN™ Lean na Saúde.

Duração

Duração

2 Dias

2 Dias
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Ensina ferramentas de Melhoria Contínua em áreas transacionais, aumentando o foco
nos processos, produtividade, reduzindo erros e prazos de resposta.

KAIZEN™ Support Tools

KAIZEN™ Support Tools

KAIZEN™ Lean Office

KAIZEN™ Customer Experience

Programa
• Gestão Lean nos Serviços
• Eficiência nos Processos
–– Mapeamento de Processos
–– Standard Work e Automação
–– Gestão de Arquivos e de Stocks
• Qualidade nos Processos
–– Resolução Estruturada de Problemas
–– Matriz de Auto Qualidade
• Exercícios de Simulação
• Estudo de Casos

Programa
• Gestão Lean nos Serviços
• Segmentação de Mercado
• Levantamento da Voz do Cliente
• Mapeamento da Experiência do Cliente
• Desenho do Meio Envolvente do Cliente
• Melhoria da interação com o Cliente
• Follow-up
• Controle da Qualidade do Serviço
• Exercícios de Simulação
• Estudo de Casos

Principais Benefícios
• Entender a importância da Melhoria Contínua para um desempenho
de excelência em áreas transacionais;
• Capacitar para o desenho e implementação de soluções para a
melhoria de processos;
• Conhecer casos de sucesso na aplicação do KAIZEN™ Lean
em áreas transacionais.

Principais Benefícios
• Compreender a importância da Melhoria Contínua na identificação
de oportunidades nos serviços / produtos oferecidos;
• Identificar como o cliente vê a organização, colocando as interações
com a empresa num contexto mais amplo de atividades, metas e
objetivos;
• prender ferramentas potencializadas de uma maior retenção de
clientes e aumento da quota de mercado;
• Conhecer casos de sucesso na aplicação KAIZEN™ Lean no serviço
ao Cliente.

Duração

Ensina a conhecer a Voz do Cliente, criando consciência sobre as potenciais oportunidades
de melhoria nos serviços / produtos, atuais ou futuros.

1 Dia
Duração
1 Dia

18

KAIZEN™ College

19

É um curso que aborda a gestão de projetos numa perspectiva de Melhoria Contínua.
Tem como objetivo ensinar como aumentar a qualidade e a rentabilidade, encurtando os
prazos de projeto.

KAIZEN™ Support Tools

KAIZEN™ Support Tools

KAIZEN™ Project Management

KAIZEN™ New Product Development

Programa
• Transição de um Método Tradicional de Gestão de Projeto para
um Modelo KAIZEN™ Lean
• Fundamentos do KAIZEN™ Project Management
–– Project Design
–– Phase Gate Model
–– Flow Cells & Standard Work
–– Project Initiation
–– Gestão Visual (Obeya Control)
–– Project Pull Planning
–– Portfolio Management
• Exercícios de Simulação
• Estudo de Casos

Programa
• Transição de um Método Tradicional de Inovação e Desenvolvimento
para um Modelo KAIZEN™ IDM
• Fundamentos da Inovação e Desenvolvimento KAIZEN™
• Set Based Engineering
–– Customer Interests, Feasibility Planning
–– Learning Cycles, Integration Events
• Accelerated Product Development
–– Iniciação, Projeto
–– Industrialização e Introdução no Mercado
• Exercícios de Simulação
• Estudo de Casos

Principais Benefícios
• Entender o papel da Melhoria Contínua no bom desempenho de um
projeto;
• Aprender o método Toyota para gerir projetos conseguindo uma
melhor qualidade, redução de custos, redução do Lead Time e redução
do Timeto Market;
• Aprender ferramentas estratégicas, táticas e operacionais para uma
melhor gestão de projetos;
• Conhecer casos práticos de sucesso na aplicação do KAIZEN™ Lean
na gestão de projetos.

Aborda a melhoria dos processos de inovação e desenvolvimento de novos produtos.
Apresentam-se os princípios e as técnicas para reduzir o Time to Market, aumentar a qualidade
e reduzir custos de projeto e produção.

Principais Benefícios
• Compreender como implementar e melhorar processos de inovação e
desenvolvimento de Produto;
• Implementar o desenho conceitual de novos produtos usando o Set
Based Engineering;
• Melhorar os processos de industrialização e introdução no mercado;
• Compreender benefícios relacionados com o QCDM de Projetos de
Inovação e Desenvolvimento;
• Conhecer casos de sucesso na aplicação do KAIZEN™ Lean no
desenvolvimento de produtos.

Duração
Duração

2 Dias

2 Dias
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KAIZEN™ Support Tools

KAIZEN™ In Sales
Programa
• Modelo KAIZEN™ Growth
• Sales Value Stream Analysis e Diagnosis
• Sales Force Management:
–– Capacidade de vendas
–– Recrutamento e Processo de Formação
–– Seleção dos objetivos
–– Gestão do Funil de Vendas
• Value Selling B2B e B2C
• Exercícios de Simulação
• Estudo de Casos

Aborda ferramentas de melhoria contínua para equipes de vendas, de forma a aumentar
o desempenho e produtividade destas e assim aumentar as vendas e taxas de conversão.

“O objetivo é continuar a melhorar sempre.
Valorizando e treinando as equipes se promove
uma cultura na mentalidade das pessoas
e é a única forma de nos tornarmos
mais competitivos de uma forma sustentável.”
João Neves Adelino

Principais Benefícios
• Saber como melhorar a performance e produtividade das equipes
para atingir as vendas pretendidas;
• Entender os desvios entre a capacidade de vendas e as necessidades
de forma a que a equipa se foque nos clientes com maior potencial;
• Aprender como melhorar as capacidades da equipe em todo o
processo de vendas;
• Desenvolver Standards de Processo de Vendas para conseguir
melhorar Índices de Conversão em situações de Vendas frente a frente.

Head IOW Brasil
Sonae Sierra Brasil

Duração
2 Dias
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br.kaizen.com

Kaizen Institute Brasil
Alameda dos Jurupis 452, Torre A - 2o. Andar
São Paulo - 04088-001
Brasil
Phone +55 (11) 50526681

