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A SAUR oferece planos de treinamentos, aplicado
para

profissionais

das

áreas

comercial,

técnica,

operadores, bem como profissionais da manutenção. Estes
cursos irão guiá-los através do mundo dos equipamentos
e soluções SAUR.
Nosso centro de treinamento SAUR é um ótimo lugar
para receber seus colaboradores, com o objetivo de
aprofundar e expandir seus conhecimentos para continuar
com alto desempenho dos produtos SAUR.
Nossos treinamentos oferecem aprendizagem em
profundidade, conta com um espaço exclusivo/dedicado
para atividades práticas e operacionais composto de salas
de treinamento, material didático, oficina e simuladores,
visando proporcionar uma base sólida de conhecimento
sobre funcionamento, operação e manutenção dos
equipamentos, reforçando o aprendizado adquirido em
sala de aula.
Treinamento Técnico SAUR também pode fornecer
treinamento em sua empresa através do módulo “In
Company”. Estes cursos podem ser equivalentes aos
cursos realizados em nossos centros de treinamento ou
personalizado para atender suas necessidades.
Antes de registrar-se para treinamento presencial ou
treinamento "in Company", certifique-se de que você está
familiarizado com nossa política de treinamento.
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ODUÇÃ O

INSCRIÇÕES
Para

inscrições

os

clientes

devem

realizar

seu

cadastramento através do preenchimento da ficha cadastral no
site

(www.saur.com.br)

ou

solicitar

via

e-mail

(treinamento@saur.com.br).
O cadastro da empresa passará por análise e caso seja
aprovado o cliente será notificado por e-mail que seu cadastro
foi efetuado com sucesso e informando quais foram os
treinamentos solicitados, o número de participantes e quais
participantes serão inscritos e o investimento para o serviço
solicitado.
A solicitação de inscrição de matrícula por si só não garante
a reserva de vaga para os cursos solicitados, esta passará por
análise e o cliente será notificado via e-mail sobre o status de sua
solicitação se foi aprovada ou rejeitada, caso seja aprovada
receberá no mesmo e-mail os dados para pagamento.

INVESTIMENTOS
Os treinamentos SAUR possuem um custo variável de acordo com o curso a ser realizado.
Consulte a SAUR, para receber sua cotação. Em caso de cancelamento do treinamento:


14 dias ou mais de antecedência: devolução do investimento;



13 a 5 dias de antecedência: devolução de 70% do investimento;



4 a 0 dias de antecedência: não terão direito a reembolso do investimento.

Os valores já pagos também podem ser mantidos como crédito do cliente para participação
em cursos futuros desde que sejam informados com antecedência.
A SAUR não se responsabiliza por outras despesas ocorridas em função do cancelamento do
treinamento, tais como tarifas de hotel ou mudanças de passagens aéreas.
A SAUR reserva-se no direito de cancelar o treinamento com no mínimo de 14 dias corridos
antes da data de início de cada treinamento caso não haja inscrições realizadas ou não atenda o
número mínimo de participantes.
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Nota:
O valor dos treinamentos é individual (por pessoa) inscrita e inclui todo o
material, estrutura e almoço durante os dias de treinamento.
Após o envio da ficha cadastral da empresa e a aprovação das inscrições de
matriculas, o cliente será notificado via e-mail sobre a confirmação ou não do
processo de cadastramento, inscrições e informações para pagamento.
As vagas serão reservadas pelo período de 5 dias úteis. Caso o pagamento não
seja efetuado dentro deste período, as reservas serão automaticamente
canceladas.
Os

comprovantes

devem

ser

enviados

ao

endereço

de

e-mail

treinamentos@saur.com.br, ou fazer contato pelo telefone (55) 3376 9300

dentro do prazo de 5 dias úteis.
A SAUR retém todos os direitos para cancelar ou mudar as datas dos cursos
dentro da política de treinamento SAUR.

RESPONSABILIDADES DO CLIENTE
Para os treinamentos realizados na SAUR, os clientes serão responsáveis por:


Todas as reservas e custos de hospedagem;



Todo o translado do participante da cidade de origem até Panambi / RS;



Todo o translado do hotel em que está hospedado até o centro de treinamento;



Taxas de inscrição;



Vestuário adequado;
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A Estrutura do Centro de Treinamento,
possui espaço dedicado composto por salas
de treinamento, oficina para montagem e
desmontagem

de

componentes

e

equipamentos, simuladores, bancada de
testes e exibição de componentes e válvulas
em corte.

SALAS DE TREINAMENTO

As salas climatizadas de treinamento
são projetadas para oferecer um bom
desempenho didático-comunicativo entre
instrutor e treinando, são equipadas com
projetores, lousas, sistema de áudio e flipcharts, tudo para que os profissionais
obtenham conhecimento dos conceitos, que
são aplicados na prática.
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MATERIAL DIDÁTICO

Nosso material didático, além de
exclusivo e de fácil compreensão, contém
desenhos e informações detalhadas dos
componentes, descrições de procedimentos
e funcionamentos dos equipamentos SAUR.

OFICINAS E BANCADAS DE TESTE
Espaço especialmente preparado para a
montagem

e

desmontagem

dos

componentes e equipamentos, bem como a
manutenção dos mesmos.
Potencializam

o

treinamento,

simulando a instalação, os riscos de
operação, além de capacitar os operadores,
promovendo a segurança durante o processo
de aprendizagem.
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EQUIPE DE APOIO
Contamos com uma equipe voltada para
o gerenciamento e organização do Centro de
Treinamento SAUR, garantindo uma boa
realização dos treinamentos e excelência no
atendimento ao cliente SAUR.

INSTRUTORES

Altamente qualificados e treinados, os
instrutores atuam como mediadores do
conhecimento, levantando as necessidades
dos treinandos e avaliando os resultados
obtidos durante o treinamento.
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O Centro de Treinamento SAUR, através
de seu escopo de fornecimento, oferece o
módulo “In Company” dos treinamentos
voltados à área comercial, bem como à
instrução de operação e manutenção dos
equipamentos.
A finalidade é transmitir ou reciclar os
conhecimentos específicos dos responsáveis
pela venda, operação e manutenção dos
equipamentos, instruindo os profissionais a
trabalharem corretamente e, principalmente,
com segurança e produtividade. O treinamento
"In Company", além de ser personalizado e
atender às necessidades do cliente, é um
diferencial para as empresas que buscam
melhores níveis de produtividade.
Para programações e outras informações,
entre em contato com o Centro de Treinamento.
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INSCRIÇÕES
As inscrições devem ser realizadas através do site (www.saur.com.br) ou pelo e-mail e
confirmadas com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência ao início do treinamento.
E-mail: treinamento@saur.com.br

Fone: +55 (55) 3375 9300

BENEFÍCIOS
O treinamento e desenvolvimento nas empresas é essencial para aprimorar as equipes,
contribuindo diretamente para os resultados da empresa. Capacitar e desenvolver habilidades de
seus colaboradores referente as atividades exercidas trazem benefícios de curto e a longo prazo. A
cada treinamento seu colaborador sai mais qualificado e motivado.
São vários os benefícios que se conquistam com as instruções dos participantes nos
treinamentos SAUR, dentre os quais destacam:


Maior conhecimento dos produtos e soluções SAUR;



Identificação de falhas assim que acontecem;



Redução de tempo de paradas imprevistas (quebras) e dos custos de reparos dos

equipamentos e de seus componentes;


Aumento da disponibilidade física do equipamento;



Conservação do valor real do equipamento.

CERTIFICAÇÃO
O centro de treinamento emitirá o relatório de treinamento digital, enviando-o via e-mail ao
participante ou empresa. Para a emissão do certificado de participação do treinamento, é
necessário que o participante tenha frequentado, no mínimo, 75% das aulas e obtido a pontuação
mínima exigida nos testes aplicados. A necessidade do certificado impresso deve ser informada, no
momento da inscrição, ao Centro de Treinamento.
Alguns treinamentos são constituídos por etapas, sendo necessário aprovações em cada uma
das etapas, para se obter a certificação.
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LINHA AGRÍCOLA

Treinamento

Início Término

2.5.1 Treinamento Técnico Comercial Linha
Agrícola
2.5.2 Treinamento de Qualificação Técnica
Linha Agrícola

2.5.3 Treinamento e Qualificação em solda
(AWS D1.1) e Líquido Penetrante
2.5.4 Treinamento de Operação e
Manutenção Plataforma de Descarga de
Granéis e Coletor de Amostras SAUR

Sob consulta
14.05

18.05

16.07

20.07

17.09

21.09

21.05

24.05

23.07

26.07

24.09

27.09

"In Company" e
sob consulta

LINHA FLORESTAL

Treinamento
2.5.5 Treinamento Técnico Comercial
Florestal PenzSaur

Início Término
Sob consulta

2.5.6 Treinamento de Qualificação Técnica
Linha Florestal PenzSaur

13.08

17.08

2.5.3 Treinamento e Qualificação em Solda
(AWS D1.1) e Líquido Penetrante

20.08

23.08

2.5.7 Treinamento de Operação e
Manutenção de Gruas e Carretas Florestais
PenzSaur

"In Company" e sob
consulta
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LINHA INDUSTRIAL
Treinamento
2.5.8 Treinamento Técnico Comercial
Equipamentos Industrial
2.5.9 Treinamento de Qualificação Técnica
Equipamentos para Empilhadeira, Industrial e
Trucklift
2.5.10 Treinamento de Instalação, Operação e
Manutenção de Equipamentos Industrial e
Trucklift
2.5.11 Treinamento Técnico Comercial
Equipamentos para Empilhadeiras

Início Término
Sob consulta
02.05

04.05

25.06

29.06

22.10

26.10

"In Company" e
sob consulta

Sob consulta

2.5.12 Treinamento de Instalação, Operação e
Manutenção de Equipamento para
Empilhadeiras

"In Company" e
sob consulta

2.5.13 Treinamento Técnico Comercial Trucklift

Sob consulta

2.5.3 Treinamento e Qualificação em Solda (AWS
D1.1) e Líquido Penetrante

07.05

10.05

02.06

05.06

29.10

01.11
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TREINAMENTOS

2018
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OBJETIVO:
Conhecer os produtos da Linha Agrícola SAUR, suas vantagens, benefícios e
segurança de utilização. Capacitar e ampliar os conhecimentos técnicos, para o
correto dimensionamento e aplicação dos mesmos, bem como melhorias e
inovações aplicadas nos equipamentos.

PROGRAMA:
 Apresentação da SAUR e visitação ao Parque Fabril;
 Equipamentos, diferenciais e suas aplicações;
 Conhecimento das tecnologias e sistemas de segurança;
 Acionamentos e eficiência energética;
 Características, funcionamento, dados dos equipamentos e informações
gerais;
 Novas tecnologias (turbo save, boletim eletrônico, dentre outros);

PÚBLICO ALVO:
Esse treinamento é direcionado aos profissionais da área de vendas (assistentes
comerciais, vendedores, representantes comerciais, distribuidores) e clientes.

NÚMERO DE PESSOAS:
Máximo: 20 pessoas por turma.
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OBJETIVO:
Capacitar, aperfeiçoar os profissionais do segmento de montagem e manutenção
dos equipamentos da Linha Agrícola SAUR, competências que permitam a
montagem, manutenção, hidráulica, elétrica e atendimento eficiente ao cliente.

PROGRAMA:
 Apresentação da SAUR e visitação ao Parque Fabril;
 Características, instruções de operação, manutenção e cuidados em
Plataforma de Descarga de Granéis e Coletores de amostras;
 Sistemas de travamento;
 Sistema hidráulico, descrição simbologia e interpretação de esquemas;
 Sistemas elétricos e interpretação de esquemas;
 Plano de manutenção preventiva e corretiva;
 Montagem prática dos circuitos hidráulicos em bancada de treinamento.

PÚBLICO ALVO:
Esse treinamento é direcionado aos profissionais da área de assistência técnica
manutenção e montagem. Aberto para assistência técnica autorizada e clientes.

NÚMERO DE PESSOAS:
Máximo: 14 pessoas por turma.
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OBJETIVO:
Formar uma visão geral de soldagem para estruturas em aço, abordando uma série
de conceitos básicos e utilização. Seguindo os rígidos padrões da norma AWS D1.1.
E qualificando o profissional a executar o teste de líquido penetrante.

PROGRAMA:
 Apresentação da SAUR;
 Simbologia de soldagem, aplicada em desenhos;
 Cuidados quando realizar soldas, de acordo com o metal-base;
 Posições de soldagem;
 Sequência de soldagem para controle de deformação de junta;
 Qualificação prática de soldagem;
 Qualificação com utilização de líquido penetrante.

PÚBLICO ALVO:
Esse treinamento é direcionado aos profissionais da área de assistência técnica,
manutenção e montagem. Aberto para assistência técnica autorizada e clientes.

NÚMERO DE PESSOAS:
Máximo: 14 pessoas por turma.
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OBJETIVO:
Capacitar nos operadores, competências cuidados básicos que permitam a correta
e segura operação, bem como manutenção preventiva dos equipamentos.

PROGRAMA:
 Apresentação da SAUR;
 Descrição dos procedimentos de operação do equipamento;
 Descrição dos cuidados e procedimentos de segurança do equipamento;
 Plano de manutenção preventiva e plano de manutenção;
 Análise de falhas.

PÚBLICO ALVO:
Esse treinamento é direcionado aos profissionais que mantém contato direto com
o equipamento, tais como: operadores, mecânicos, eletricista, líderes,
supervisores e engenheiros de manutenção. Aberto a autorizados e clientes.

NÚMERO DE PESSOAS:
Máximo: 20 pessoas por turma.

:
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OBJETIVO:
Conhecer os produtos da Linha Florestal SAUR, suas vantagens, benefícios e
segurança de utilização. Capacitar e ampliar os conhecimentos técnicos, para o
correto dimensionamento e aplicação dos mesmos, bem como melhorias e
inovações aplicadas nos equipamentos.

PROGRAMA:
 Apresentação da SAUR e visitação ao Parque Fabril;
 Equipamentos, diferenciais e suas aplicações;
 Tipos de aplicação e instalação;
 Conhecimento das tecnologias e materiais;
 Características, funcionamento, dados dos equipamentos e informações
gerais;
 Diferenciais;

PÚBLICO ALVO:
Esse treinamento é direcionado aos profissionais da área de vendas (assistentes
comerciais, vendedores, representantes comerciais, distribuidores) e clientes.

NÚMERO DE PESSOAS:
Máximo: 20 pessoas por turma.
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OBJETIVO:
Capacitar e aperfeiçoar os profissionais do segmento de montagem e manutenção
dos equipamentos da Linha Florestal, competências que permitam a montagem,
manutenção, hidráulica, elétrica e atendimento eficiente ao cliente.

PROGRAMA:
 Apresentação da SAUR e visitação ao Parque Fabril;
 Características, instruções de operação, manutenção em Garras, Gruas,
Carretas e Autocarregáveis.
 Cuidados dos equipamentos e sistemas;
 Sistema hidráulico, descrição simbologia e interpretação de esquemas;
 Sistemas elétricos e interpretação de esquemas;
 Plano de manutenção preventiva e corretiva;
 Montagem prática dos circuitos hidráulicos em bancada de treinamento.

PÚBLICO ALVO:
Esse treinamento é direcionado aos profissionais da área de assistência técnica,
manutenção e montagem. Aberto para assistência técnica autorizada e clientes.

NÚMERO DE PESSOAS:
Máximo: 14 pessoas por turma.
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OBJETIVO:
Capacitar os operadores, competências e cuidados básicos que permitam a
correta e segura operação, bem como a manutenção preventiva dos
equipamentos.

PROGRAMA:
 Apresentação da SAUR;
 Descrição dos procedimentos de operação dos equipamentos;
 Descrição dos cuidados e procedimentos de segurança do equipamento;
 Plano de manutenção preventiva e plano de manutenção;
 Análise de falhas.

PÚBLICO ALVO:
Esse treinamento é direcionado aos profissionais que mantém contato direto com
o equipamento, tais como: operadores, mecânicos, eletricista, líderes,
supervisores e engenheiros de manutenção. Aberto a autorizados e clientes.

NÚMERO DE PESSOAS:
Máximo: 20 pessoas por turma.
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OBJETIVO:
Conhecer os produtos da Linha Industrial SAUR, suas vantagens, benefícios e
segurança de utilização. Capacitar e ampliar os conhecimentos técnicos, para o
correto dimensionamento e aplicação dos mesmos, bem como melhorias e
inovações aplicadas nos equipamentos.

PROGRAMA:
 Apresentação da SAUR e visitação ao Parque Fabril;
 Equipamentos, diferenciais e suas aplicações;
 Tipos de aplicação e instalação;
 Conhecimento das tecnologias e materiais;
 Características, funcionamento, dados dos equipamentos e informações
gerais;
 Diferenciais;

PÚBLICO ALVO:
Esse treinamento é direcionado aos profissionais da área de vendas (assistentes
comerciais, vendedores, representantes comerciais, distribuidores) e clientes.

NÚMERO DE PESSOAS:
Máximo: 14 pessoas por turma.

Programa de Treinamento SAUR - 2018

20

OBJETIVO:
Capacitar e aperfeiçoar os profissionais do segmento de montagem e manutenção
dos equipamentos da Linha Industrial e Trucklift, competências que permitam a
montagem, a manutenção, a hidráulica, a elétrica e o atendimento eficiente ao
cliente.

PROGRAMA:
 Apresentação da SAUR e visitação ao Parque Fabril;
 Características, instruções de operação, manutenção e segurança dos
equipamentos.
 Cuidados dos equipamentos e sistemas;
 Sistema hidráulico, descrição simbologia e interpretação de esquemas;
 Sistemas elétricos e interpretação de esquemas;
 Plano de manutenção preventiva e corretiva;
 Montagem prática dos circuitos hidráulicos em bancada de treinamento.

PÚBLICO ALVO:
Esse treinamento é direcionado aos profissionais da área de assistência técnica,
manutenção e montagem. Aberto para assistência técnica autorizada e clientes.

NÚMERO DE PESSOAS:
Máximo: 14 pessoas por turma.
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OBJETIVO:
Capacitar os operadores, para que tenham competências e cuidados básicos que
permitam a correta e a segura operação, bem como manutenção preventiva dos
equipamentos.

PROGRAMA:
 Apresentação da SAUR;
 Descrição dos procedimentos de operação dos equipamentos;
 Descrição dos cuidados e procedimentos de segurança dos equipamentos;
 Plano de manutenção preventiva e plano de manutenção;
 Análise de falhas.

PÚBLICO ALVO:
Esse treinamento é direcionado aos profissionais que mantém contato direto com
o equipamento, tais como: operadores, mecânicos, eletricista, líderes,
supervisores e engenheiros de manutenção. Aberto a autorizados e clientes.

NÚMERO DE PESSOAS:
Máximo: 20 pessoas por turma.
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OBJETIVO:
Conhecer os produtos da Linha de Equipamentos para Empilhadeiras SAUR, suas
vantagens, benefícios e segurança de utilização. Capacitar e ampliar os
conhecimentos técnicos, para o correto dimensionamento e aplicação dos
mesmos, bem como melhorias e inovações aplicadas nos equipamentos.

PROGRAMA:
 Apresentação da SAUR e visitação ao Parque Fabril;
 Equipamentos, diferenciais e suas aplicações;
 Tipos de aplicação e instalação;
 Conhecimento das tecnologias e materiais;
 Características, funcionamento, dados dos equipamentos e informações
gerais;
 Diferenciais;

PÚBLICO ALVO:
Esse treinamento é direcionado aos profissionais da área de vendas (assistentes
comerciais, vendedores, representantes comerciais, distribuidores) e clientes.

NÚMERO DE PESSOAS:
Máximo: 20 pessoas por turma.
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OBJETIVO:
Capacitar os operadores, para que tenham competências e cuidados básicos que
permitam a correta e a segura operação, bem como manutenção preventiva dos
equipamentos.

PROGRAMA:
 Apresentação da SAUR;
 Descrição dos procedimentos de operação dos equipamentos;
 Descrição dos cuidados e procedimentos de segurança dos equipamentos;
 Plano de manutenção preventiva e plano de manutenção;
 Análise de falhas.

PÚBLICO ALVO:
Esse treinamento é direcionado aos profissionais que mantém contato direto com
o equipamento, tais como: operadores, mecânicos, eletricista, líderes,
supervisores e engenheiros de manutenção. Aberto a autorizados e clientes.

NÚMERO DE PESSOAS:
Máximo: 20 pessoas por turma.
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OBJETIVO:
Conhecer os produtos da Linha Trucklift SAUR, suas vantagens, benefícios e
segurança de utilização. Capacitar e ampliar os conhecimentos técnicos, para o
correto dimensionamento e aplicação dos mesmos, bem como melhorias e
inovações aplicadas nos equipamentos.

PROGRAMA:
 Apresentação da SAUR e visitação ao Parque Fabril;
 Equipamentos, diferenciais e suas aplicações;
 Tipos de aplicação e instalação;
 Conhecimento das tecnologias e materiais;
 Características, funcionamento, dados dos equipamentos e informações
gerais;
 Diferenciais;

PÚBLICO ALVO:
Esse treinamento é direcionado aos profissionais da área de vendas (assistentes
comerciais, vendedores, representantes comerciais, distribuidores) e clientes.

NÚMERO DE PESSOAS:
Máximo: 20 pessoas por turma.
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Focada na qualidade e no desempenho de seus produtos, a SAUR EQUIPAMENTOS S.A. busca
inovações tecnológicas em todos os seus processos e, para isso, possui uma equipe técnica treinada
e alinhada com as solicitações dos clientes com o objetivo de obter a melhor ideia para cada
necessidade, atendendo todos os segmentos de mercado.
Para melhor atender seus clientes, a SAUR disponibiliza equipes especializadas para
assistência técnica em todo o Brasil. Através de parcerias estratégicas, a empresa atende vários
países da América Latina com os mesmos serviços.
Além disso, a SAUR oferece treinamentos operacionais e comerciais de seus
equipamentos. E para a reposição e complementos, um variado estoque de peças originais está à
disposição.
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SAUR Equipamentos S.A.
Unidade Fabril e Sede Administrativa
Av. Presidente Kennedy, 4025
Bairro Arco Íris, 98280-000, Panambi-RS
Telefone: +55 (55) 3376-9300
Fax: +55 (55) 3376-9344
saur@saur.com.br
www.saur.com.br
SAUR Equipamentos S.A.
Valinhos/SP

SAUR Equipamentos S.A.
Cuiabá/MT

Rod. Visconde de Porto Seguro, 2660
Bairro Sítio Recreio
dos Cafezais, 13278-327, Valinhos-SP
Telefone: +55 (19) 3518-7200
saursp@saur.com.br

Av. Miguel Sutil, 14101
Bairro Cidade Alta
78.030-485, Cuiabá-MT
Telefone: +55 (65) 3637-1020
saurmt@saur.com.br

