
Antes de iniciar o treinamento, prepare-se:

• prepare os materiais necessários; • o local;
e • pratique.

Durante o treinamento:

1. Veja o que a pessoa já sabe sobre o assunto;

2. Mostre a importância do trabalho para ela e 
para a empresa;

3. Mostre como fazer o trabalho;

4. Demonstre novamente, agora explicando 
passo a passo e os porquês de cada passo;

5. Faça o trabalho mais uma vez, mas peça para 
a pessoa te falar o que você deve fazer;

6. Agora peça para que ela faça e para que 
antes de executar um passo explique o que ela 
vai fazer. Aproveite a oportunidade para corrigi-
la ou lembrá-la de pontos importantes;

7. Peça para que ela faça mais uma vez 
explicando os porquês de cada passo;
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8. Parabenize a pessoa e coloque-se a 
disposição para tirar qualquer dúvida que ela 
tiver; e

9. Combine com ela como será o 
acompanhamento.

Acompanhamento:

O método de capacitação no local de 
trabalho deve ser rotina. Esteja junto dos 
operadores todos os dias para:

• Entender as dificuldades que eles 
estão tendo na hora de seguir o 
padrão;

• Aproveitar toda as oportunidades para 
capacitá-los novamente;

• Entender se a pessoa sabe O QUE, 
COMO,  e o PORQUÊ de cada passo.
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Antes de iniciar o treinamento, prepare-se:

• prepare os materiais necessários; • o local;
e • pratique.

Durante o treinamento:

1. Veja o que a pessoa já sabe sobre o assunto;

2. Mostre a importância do trabalho para ela e 
para a empresa;

3. Mostre como fazer o trabalho;

4. Demonstre novamente, agora explicando 
passo a passo e os porquês de cada passo;

5. Faça o trabalho mais uma vez, mas peça para 
a pessoa te falar o que você deve fazer;

6. Agora peça para que ela faça e para que 
antes de executar um passo explique o que ela 
vai fazer. Aproveite a oportunidade para corrigi-
la ou lembrá-la de pontos importantes;

7. Peça para que ela faça mais uma vez 
explicando os porquês de cada passo;
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8. Parabenize a pessoa e coloque-se a 
disposição para tirar qualquer dúvida que ela 
tiver; e

9. Combine com ela como será o 
acompanhamento.

Acompanhamento:

O método de capacitação no local de 
trabalho deve ser rotina. Esteja junto dos 
operadores todos os dias para:

• Entender as dificuldades que eles 
estão tendo na hora de seguir o 
padrão;

• Aproveitar toda as oportunidades para 
capacitá-los novamente;

• Entender se a pessoa sabe O QUE, 
COMO,  e o PORQUÊ de cada passo.
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Antes de iniciar o treinamento, prepare-se:

• prepare os materiais necessários; • o local;
e • pratique.

Durante o treinamento:

1. Veja o que a pessoa já sabe sobre o assunto;

2. Mostre a importância do trabalho para ela e 
para a empresa;

3. Mostre como fazer o trabalho;

4. Demonstre novamente, agora explicando 
passo a passo e os porquês de cada passo;

5. Faça o trabalho mais uma vez, mas peça para 
a pessoa te falar o que você deve fazer;

6. Agora peça para que ela faça e para que 
antes de executar um passo explique o que ela 
vai fazer. Aproveite a oportunidade para corrigi-
la ou lembrá-la de pontos importantes;

7. Peça para que ela faça mais uma vez 
explicando os porquês de cada passo;
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8. Parabenize a pessoa e coloque-se a 
disposição para tirar qualquer dúvida que ela 
tiver; e

9. Combine com ela como será o 
acompanhamento.

Acompanhamento:

O método de capacitação no local de 
trabalho deve ser rotina. Esteja junto dos 
operadores todos os dias para:

• Entender as dificuldades que eles 
estão tendo na hora de seguir o 
padrão;

• Aproveitar toda as oportunidades para 
capacitá-los novamente;

• Entender se a pessoa sabe O QUE, 
COMO,  e o PORQUÊ de cada passo.

Capacitação (2 /2)

Antes de iniciar o treinamento, prepare-se:

• prepare os materiais necessários; • o local;
e • pratique.

Durante o treinamento:

1. Veja o que a pessoa já sabe sobre o assunto;

2. Mostre a importância do trabalho para ela e 
para a empresa;

3. Mostre como fazer o trabalho;

4. Demonstre novamente, agora explicando 
passo a passo e os porquês de cada passo;

5. Faça o trabalho mais uma vez, mas peça para 
a pessoa te falar o que você deve fazer;

6. Agora peça para que ela faça e para que 
antes de executar um passo explique o que ela 
vai fazer. Aproveite a oportunidade para corrigi-
la ou lembrá-la de pontos importantes;

7. Peça para que ela faça mais uma vez 
explicando os porquês de cada passo;
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8. Parabenize a pessoa e coloque-se a 
disposição para tirar qualquer dúvida que ela 
tiver; e

9. Combine com ela como será o 
acompanhamento.

Acompanhamento:

O método de capacitação no local de 
trabalho deve ser rotina. Esteja junto dos 
operadores todos os dias para:

• Entender as dificuldades que eles 
estão tendo na hora de seguir o 
padrão;

• Aproveitar toda as oportunidades para 
capacitá-los novamente;

• Entender se a pessoa sabe O QUE, 
COMO,  e o PORQUÊ de cada passo.
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