
Desenvolvimento conceitual, técnico e comportamental, 
combinando capacitação com a implementação real de um projeto

Programa Prático de Formação Lean (PPFL) 
  Pensado para empresas que buscam iniciar a jornada lean ou aprofundar seu conhecimento por 

meio da capacitação de seus colaboradores. Além disso, traz uma oportunidade interessante aos 

profissionais que estão em busca de uma formação prática concreta.

https://www.lean.org.br/programa-formacao-lean-saude.aspx


Aplicação prática

O programa assemelha-se aos de outros institutos 
da Lean Global Network (LGN) 

  e possui comprovada eficácia, contribuindo, assim, para alavancar o 

desempenho das organizações no Brasil e em diversos países da Europa.

Proporcionar ao participante o aprendizado prático e profundo 
dos fundamentos lean através do desenvolvimento de um projeto 
com base em um caso de uma organização real.

OBJETIVOS

O Programa conta com duas vertentes de treinamento: workshops 
práticos e treinamentos em sala. Os workshops práticos estão 
fundamentados no método “aprender fazendo” e são realizados 
dentro de instituição parceira do LIB. O objetivo é promover 
ao participante um contato com o conceito proposto, além da 
aplicação ou esboço de um plano de ação para uma organização 
real, proporcionando assim, uma vivência fora de seu ambiente 
de trabalho com a possibilidade de explorar novas ideias e 
soluções para os problemas levantados. Demais treinamentos são 
realizados nas instalações do Lean Institute Brasil em São Paulo.

MÉTODO

O programa possibilita uma grande interação entre os participantes, 
onde poderão trocar experiências que são conduzidas por experientes 
consultores e instrutores com comprovada vivência na condução de 
projetos de transformação lean em organizações de saúde. O método 
dinâmico e prático possibilita ao participante experiências de campo 
que desafiarão suas habilidades técnicas e sociais.

DIFERENCIAL

A partir do segundo mês, haverá um encontro mensal para 
discussões e orientações para o desenvolvimento do projeto de 
conclusão de curso. Esse projeto deverá contemplar o estudo 
de um caso real relevante e trazer resultados significativos 
para o negócio da empresa que o participante representa.  
O desenvolvimento de um projeto real é condição básica para a 
participação e conclusão deste programa.

AVALIAÇÃO

INSCREVA-SE
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Aplicação prática

O participante deverá contar com um caso de uma empresa real e 
que poderá disponibilizar dados para a análise e estruturação das 
propostas que constarão do projeto de conclusão do programa. 

Características desejáveis (participantes): 
l Pelo menos 1 ano de experiência na empresa.
l Habilidades técnicas básicas (planilhas, gráficos, dados).
l �Visão do negócio e compreensão das necessidades da empresa.
l �Capacidade de pensar sistemicamente (fluxos de processos, 

interação entre etapas).
l �Atitude “mão na massa” e disposição de estar presente na 

operação.
l Gostar de ler e aprender.
l �Habilidades de liderança e bom relacionamento interpessoal.
l Boa capacidade de comunicação.
l �Estar aberto para novas ideias e maneira de pensar e agir.

PRÉ-REQUISITOS

Profissionais responsáveis por melhoria contínua, gestão hospitalar, 
qualidade e desenvolvimento de pessoas que estejam envolvidos 
em projetos de transformação lean em organizações de saúde. 
Profissionais interessados em se capacitar para desempenhar o 
papel de coordenador/multiplicador lean. 

PÚBLICO ALVO

‘‘ O Programa Prático de Formação 
Lean transformou minha vida 
pessoal e profissional, proporcionando 
uma visão sistêmica para solução 
de problemas. Esse programa 
desenvolveu habilidades técnicas 
e comportamentais, as quais me 
permitiram traçar novos caminhos 
em minha profissão e desafiar a uma 
jornada de descoberta de um modelo 
de gestão em saúde no qual o valor ao 
cliente é o cerne do negócio.

—Flavia Packer 
Gerência Lean Hospital e Maternidade  

Santa Joana/Pro Matre Paulista da Usina Santa Adelia
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Estrutura do Programa

O Programa conta com duas vertentes de capacitação:
  workshop prático e treinamentos em sala
    O workshop prático está fundamentado no método “aprender fazendo”  

e é realizado dentro de empresa parceira e do Lean Institute Brasil. 

PROGRAMA

Atividade dedicada à experimentação prática e à homogeneização 
do conhecimento básico. Serão apresentadas as principais 
dimensões da transformação lean, além de casos e exemplos de 
aplicação em diferentes áreas e processos assistenciais. Através 
de simulações, os participantes ainda terão a oportunidade de 
vivenciar uma transformação lean na prática.

FUNDAMENTOS LEAN APLICADO À GESTÃO EM SAÚDE

Com o objetivo de delimitar a abrangência do escopo da 
transformação e entender os principais fluxos e proposições de 
valor, a atividade utiliza a ferramenta de “Mapeamento do Fluxo 
de Valor” para identificar os principais desperdícios ao longo do 
process e as oportunidades futuras para a reorganização dos 
fluxos de materiais e informações.

Módulo I – Conhecendo o fluxo de valor do início ao fim e 
mensurando o desempenho da situação atual em nível sistêmico.

Módulo II – Analisando os problemas e as oportunidades 
identificadas ao longo da jornada do paciente e desenvolvendo 
contramedidas específicas.

Módulo III – Detalhando as iniciativas de melhorias e os planos de 
transformação, conectando propósito, processos e pessoas.

APERFEIÇOANDO A JORNADA DO PACIENTE

Conteúdo que trata da lógica e das premissas gerenciais para a 
prática do método científico na solução de problemas através do 
“pensamento A3”. Etapa que contextualiza os projetos práticos 
dos participantes e fornece a estrutura metodológica necessária 
para o desenrolar dos demais temas no contexto da construção do 
conhecimento ao longo do Programa Prático de Formação Lean.

PENSAMENTO A3: A MANEIRA LEAN DE RESOLVER PROBLEMAS

INSCREVA-SE
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Busca desenvolver a mentalidade necessária para criar um 
sistema de gestão com desdobramento de objetivos específicos 
a partir das necessidades do negócio, gestão visual e atuação da 
liderança no desenvolvimento de pessoas e na solução rápida de 
problemas.

Módulo I – Os principais elementos do sistema lean de gestão e 
como eles se integram para compor um todo coerente.

Módulo II – A maneira lean de fazer a gestão da estratégia: Hoshin 
Kanri.

Módulo III – O gerenciamento diário como fundamento para 
conectar a estratégia com as práticas do dia-a-dia.

CONSTRUINDO UM SISTEMA LEAN DE GESTÃO

A atividade busca permitir uma compreensão aprofundada sobre 
como o trabalho está organizado no nível do processo, analisando 
detalhes da operação em etapas críticas do fluxo de valor. É 
buscando a perfeita interação entre pessoas, materiais, métodos, 
equipamentos e informações que se alcança o verdadeiro fluxo 
contínuo, seguro e nivelado.

Módulo I – Desenvolve um método para projetar melhorias 
pontuais, focadas em etapas específicas do processo. A partir da 
análise detalhada dos conteúdos de trabalho, das sequências e 
dos tempos envolvidos, busca-se melhores maneiras de organizar 
o trabalho, com menos desperdício, mais qualidade e segurança.

Módulo II – Contempla conceitos fundamentais para estabilizar 
resultados e proporcionar bases para a melhoria contínua. A 
adoção do trabalho padronizado estabelece conteúdo, sequência 
e tempos para a execução do trabalho, apoiado por mecanismos 
da gestão que permitem tomar ações imediatas para resolver 
anormalidades.

APERFEIÇOANDO A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Existe um estilo de liderar que está diretamente associado à 
maneira lean de resolver problemas e desenvolver pessoas. É 
necessário repensar a maneira como lideramos, pois é na prática 
da liderança fundamentada em princípios sólidos que se consegue 
a regularidade de propósito que a sustentação dos esforços de 
transformação lean exigem.

LIDERANÇA LEAN

Estrutura do Programa

CONHEÇA NOSSOS INSTRUTORES, LEIA OS ARTIGOS

O aprendizado lean também acontece entre os setores

Transformando pessoas para transformar o setor de saúde

Gerenciando o infarto do miocárdio: uma aliança de sucesso 
com o lean

INSCREVA-SE
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Conheça nossa Equipe

Dr. Carlos Frederico Pinto 
DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO DE ONCOLOGIA DO VALE  
E SENIOR ADVISOR DO LEAN INSTITUTE BRASIL

Médico, especialista em oncologia clínica. MBA pela Ohio 
University (2003) e especialista em Administração em Saúde 

(2010). Lean Healthcare Black Belt pelo Logistics Institute Canada 
e IEE Irlanda (2010). Membro da câmara técnica do Programa 
Brasileiro de Segurança do Paciente. Ex-presidente e atual 
secretário da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) - 
São Paulo.

Stela Maris Antunes Coelho 
INSTRUTORA

Engenheira de Alimentos pela UNITAU, pós-
graduada em Processos Lean pela FAAP. Mestre em 

Engenharia Produção Mecânica (UNITAU), doutoranda 
em Engenharia de Produção pela UNESP. Trabalha no 
Instituto de Oncologia do Vale desde o início de sua jornada 
lean e é hoje Gerente do Escritório Lean do IOV. Autora de 
diversos artigos e capítulos de livros é também consultora 
e dá apoio a diversas instituições em suas jornadas lean e 
também no Lean Institute Brasil.

Flávio Battaglia 
DIRETOR DO LEAN INSTITUTE BRASIL  
E COORDENADOR DA LEAN HEALTHCARE INNITIATIVE DA LGN

Formado em administração de empresas pela 
FGV, juntou-se à equipe do Lean Institute em 1999, 

alguns meses após sua fundação. Participou da 
transformação lean em empresas de diversos setores, 
sendo responsável por projetos avançados e de amplo 
escopo em fábricas e escritórios. Nos últimos anos, 
tem se dedicado à aplicação do conhecimento lean 
por hospitais e clínicas médicas (Lean Healthcare), 
mantendo-se envolvido com as iniciativas pioneiras no 
Brasil, Europa, EUA e Austrália. Autor do prefácio para 
a edição em português do livro “Uma Transformação na 
Saúde”.

Bruno Battaglia 
GERENTE DE PROJETOS

Tem participado da difusão do pensamento lean 
como instrutor do LIB em treinamentos e projetos 

de apoio a empresas de diferentes setores. Possui 
especial interesse pela aplicação do lean thinking nas 
áreas de agronegócio e gestão ambiental. Biólogo 
formado pela USP-ESALQ.
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Calendário 2019

ATIVIDADES HORÁRIO AGO SET OUT NOV DEZ

Fundamentos da Gestão Lean na Saúde

08h30 às 17h30

29

Pensamento A3 - A maneira Lean de resolver problemas 30

Aperfeiçoando a Jornada do Paciente - Módulo I 5

Aperfeiçoando a Jornado do Paciente - Módulo II 6

Aperfeiçoando a Jornado do Paciente - Módulo III
19

Orientação do Projeto 08h30 às 12h30

Aperfeiçoando a Organização do Trabalho no Nível do Processo - Mód I 14h00 às 17h30 20

Aperfeiçoando a Organização do Trabalho no Nível do Processo - Mód II 08h30 às 12h30 3

Construindo um Sistema Lean de Gestão - Módulo I 14h00 às 17h30
4

Orientação do Projeto - Atendimento 08h30 às 12h30

Construindo um Sistema Lean de Gestão - Módulo II 14h00 às 17h30 24

Construindo um Sistema Lean de Gestão - Módulo III 08h30 às 12h30
25

Orientação do Projeto - Atendimento 14h00 às 17h30

Desenvolvendo a Liderança Lean

08h30 às 17h30

7

Orientação do Projeto - Atendimento 8

Apresentação Final 6

INSCREVA-SE
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Calendário 2019 INSCREVA-SE

Material do participante

Cada participante receberá um compêndio dos materiais expostos nas aulas  
e uma coleção dos livros mais relevantes de aplicação lean na indústria,  

como forma de apoiar os estudos:

• Além dos Herois

• O Pensamento Lean na Saúde

• Aperfeiçoando a Jornada do Paciente

• Em Busca do Cuidado Perfeito

• Hospitais Lean

https://www.lean.org.br/programa-formacao-lean-saude.aspx
https://www.leanshop.com.br/produto/114/Alem-dos-Herois.aspx
https://www.leanshop.com.br/produto/93/O-Pensamento-Lean-na-Saude.aspx
https://www.leanshop.com.br/produto/92/Aperfeicoando-a-Jornada-do-Paciente.aspx
https://www.leanshop.com.br/produto/97/Em-Busca-do-Cuidado-Perfeito.aspx
https://www.leanshop.com.br/produto/94/Hospitais-Lean.aspx


Seleção e Investimento

PRÉ-INSCRIÇÃO 
Poderá ser realizada através do envio de seu Currículo Vitae  
para lean@lean.org.br com o assunto  “CV – Programa Prático  
de Formação Lean” ou através do preenchimento do formulário  
de pré-inscrição.  
Data final para recebimento: 16/08/2019 ou até completar a turma.

INSCRIÇÕES 
A efetivação da inscrição se dará através da assinatura do 
contrato por parte da fonte pagadora (você ou sua empresa), 
referente a esta prestação de serviço. Após a entrevista com 
o coordenador do Programa e assim que confirmarmos a sua 
inscrição, você receberá o contrato para análise. A devolução 
deverá ocorrer em até cinco dias úteis.  
Data final: 23/08/2019 ou até completar a turma.

DURAÇÃO DO PROGRAMA 
De 29/08/2019 a 06/12/2019  
Carga Horária Total: 104h

AVALIAÇÃO CURRICULAR 
Após o recebimento do currículo, será agendada uma entrevista, 
com foco na avaliação dos seguintes quesitos: 
 n Currículo. 
  n �Adequação da situação profissional à proposta  

do Programa.

A devolutiva da análise será dada em até 3 dias úteis após a 
realização da entrevista. 
Data final: 23/08/2019 ou até completar a turma.

INVESTIMENTO 
Programa Prático de Formação Lean: R$ 6.900 por participante 
Forma de pagamento: 6 parcelas de R$ 1.380,00.  
À vista, 5% de desconto. 

Obs.: Poderá haver cancelamento desta turma sem aviso prévio 
caso não ocorra quórum mínimo para sua realização.
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https://www.lean.org.br/programa-formacao-lean-saude.aspx
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https://www.lean.org.br/formulario-inscricao-pfl.aspx?tipo=saude&fase=inscricao&semestre=2&ano=2019


Rua Borges Lagoa, 913  
São Paulo/SP - Brasil
CEP: 04038-032 

  +55 11 5571-0804
 
  lean@lean.org.br

      

https://www.lean.org.br
mailto:lean%40lean.org.br?subject=Programa%20Pr%C3%A1tico%20de%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20Lean%20-%20QUERO%20SABER%20MAIS%20%28via%20pdf%29
http://www.linkedin.com/groups/Lean-Institute-BR-4337979
http://www.facebook.com.br/LeanInstituteBrasil
http://www.twitter.com/lean_institute
http://www.youtube.com/leaninstitutebrasil

