
Treinamento no chão de fábrica







Alguns desafios...



Identificar o nível de
“consciência do que se sabe”



Diagnosticar

“problemas de comunicação”

entre os profissionais da 
operação



Identificar e lidar com

“opiniões divergentes”
dos profissionais e gestores



Identificar e reduzir os

“obstáculos dos níveis 

hierárquicos” junto ao Chão de 
Fábrica



Levantar demandas na 

operação estimulando a
“vontade nos gestores”



Despertar a

“iniciativa dos gestores”
para mudanças



Preparar um

“ambiente favorável”

para aprendizagem e 

compartilhamento de 
conhecimentos



Selecionar e desenvolver o

“profissional integrador (PI)”
do Chão de Fábrica



Desenvolver

“treinamentos no local de 

trabalho” (TLT), base para a 
Educação Corporativa



“Inovar e testar ideias”

na oportunidade de melhorias 
na operação



Montar um “banco de dados de 

resolução de problemas” das 
lições aprendidas



Colaborar com o
“RH estratégico da empresa”



•Identificar o nível de “consciência do 
que se sabe”

•Diagnosticar “problemas de 

comunicação” entre os profissionais da 
operação

•Identificar e lidar com “opiniões 

divergentes” dos profissionais e 
gestores

•Identificar e reduzir os

“obstáculos dos níveis hierárquicos” 
junto ao Chão de Fábrica

•Levantar demandas na operação 
estimulando a “vontade nos gestores”

•Despertar a “iniciativa dos gestores”
para mudanças

•Preparar um “ambiente favorável” para 

aprendizagem e compartilhamento de 
conhecimentos

•Selecionar e desenvolver o 

“profissional integrador” do Chão de 
Fábrica

•Desenvolver “treinamentos no local de 

trabalho” (TLT), base para a Educação 
Corporativa

•“Inovar e testar ideias” na 
oportunidade de melhorias na operação

•Montar um “banco de dados de 

resolução de problemas” das lições 
aprendidas

•Colaborar com o “RH estratégico da 
empresa”

...e agora, o que 

fazer
...e agora, o que 

fazer





Use a sua Criatividade



•Preparar um “ambiente favorável” para 

aprendizagem e compartilhamento de 
conhecimentos

•Selecionar e desenvolver o 

“profissional integrador” do Chão de 
Fábrica

•Desenvolver “treinamentos no local de 

trabalho” (TLT), base para a Educação 
Corporativa

•“Inovar e testar ideias” na 
oportunidade de melhorias na operação

•Montar um “banco de dados de 

resolução de problemas” das lições 
aprendidas

•Colaborar com o “RH estratégico da 
empresa”

•Preparar um “ambiente favorável” para 

aprendizagem e compartilhamento de 
conhecimentos

•Identificar o nível de “consciência do 
que se sabe”

•Diagnosticar “problemas de 

comunicação” entre os profissionais da 
operação

•Identificar e lidar com “opiniões 

divergentes” dos profissionais e 
gestores

•Identificar e reduzir os

“obstáculos dos níveis hierárquicos” 
junto ao Chão de Fábrica

•Levantar demandas na operação 
estimulando a “vontade nos gestores”

•Despertar a “iniciativa dos gestores”
para mudanças



Exemplos de Ambiente Favorável



Treinamento no chão de fábrica

Case 

40seg

Gob test

55seg
Desmontagem Neckring

03min 21seg

Depoimento

26seg

Montagem PD

04min 55seg

Case Curso dos Mecânicos.mp4
Gob test.wmv
05B-Desmontagem do Mecanismo do NECKRING na máquina A-4.wmv
Depoimento-MVI_8779_WMV V9.wmv
Montagem do Macho PD.wmv


Treinamento no chão de fábrica



Treinamento no chão de fábrica



Treinamento no chão de fábrica



Treinamento no chão de fábrica

Morse  3min 18seg Jesuino  2min 43seg

Ibravir-Preparação do Morse.mp4
Ibravir-Jesuíno-Filme 0490.mp4


Agradecemos à presença de todos


