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 Sobre o treinameno 

Sumário Executivo 

O treinamento Lean Inception é baseado no livro Direto ao Ponto: Criando Produtos de 
Forma Enxuta.  Você pode participar ou ajudar a organizar o treinamento de duas 
formas: turmas aberta, ou turma fechada (somente para uma empresa). Confira mais 
detalhes sobre o treinamento (turmas abertas, depoimentos, e links) em  
www.caroli.org/treinamento-lean-inception 
  
Durante o treinamento, o treinador certificado irá realizar uma Lean Inception mão na 
massa. Ou seja, esse é um treinamento prático, onde os participantes participarão de 
todas as atividades de uma Lean Inception.  Os participantes receberão material 
didático (que inclui folhetos e arquivos pdf enviado por e-mail). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

O Treinamento Lean Inception é uma 
capacitação de 8 horas, presencial, que 
ensina passo a passo, com riqueza de 
detalhes, como alinhar um grupo de 
pessoas e criar o produto certo: 

✓ Divergir e convergir de forma a 
gerar o alinhamento entre 
pessoas com perspectivas 
distintas, tais como negócio, 
User eXperience e 
desenvolvedores. 

✓ Definir o Produto Mínimo Viável 
(MVP), o cerne do movimento 
Lean StartUp, impulsionador do 
ciclo Construir, Medir, Aprender. 

 

• For example, this is the List Bullet 
style. 

http://www.caroli.org/treinamento-lean-inceptio
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Turma aberta 

Para turma aberta, o preço é de 850 
reais por participante, máximo de 30 
pessoas por turma. Nós decidimos a 
data de acordo com a conveniência dos 
nossos treinadores oficiais – Certified 
Lean Inception Trainers. 
  
Caso a sua empresa queira ajudar a 
organizar um treinamento turma 
aberta, tem a opção de oferecer a sala 
e o coffee-break, pela troca de 3 
inscrições. 
 

Turma fechada 

Para turmas fechadas, o preço é de 680 
reais por pessoa, mínimo de 15 
pessoas, máximo de 30 pessoas. Se 
forem menos de 15 pessoas, o preço 
fica em 10.200 reais. A empresa deve 
disponibilizar a sala (com projetor, 
quadro branco e flipchart) e o coffee-
break; o restante (material didático e 
custos com o treinador) é por nossa 
conta. Deslocamento a ser paga pelo 
contratante caso não tenha 2 semanas 
de antecedência. 

O treinamento será ministrado por um 
treinador certificado em Lean 
Inception, a ser escolhido de acordo 
com a disponibilidade para a data 
desejada. 
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Qual opção e que data 
fica melhor para vocês? 


