JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES

PROGRAMA DE
MELHORIA DA
PRODUTIVIDADE
INDUSTRIAL E REDUÇÃO
DE CUSTOS

Cenário
• Forte retração no consumo;
• Diminuição dos investimentos públicos e privados;
• Aumento da taxa de desemprego;
• Aumento dos índices da inflação;
• Alta das taxas de juros;
• Ampliação dos índices da dívida pública;
• Instabilidade do câmbio.

Cenário
Para que as empresas possam sobreviver em um ambiente de instabilidade econômica
com as características da que ocorre no Brasil, é preciso que tenham uma gestão eficaz
e um desempenho de alta eficiência.
Com o propósito de contribuir para que as indústrias do norte de minas tenham sucesso
neste momento de desafios, a FIEMG REGIONAL NORTE oferece um programa de
qualificação e treinamento que visa a capacitação para o uso de ferramentas uteis a
serem aplicadas na gestão das empresas e torná-las mais competitivas no mercado
atual.

Objetivo
Ampliar a capacidade produtiva, reduzir desperdícios, identificar e desobstruir gargalos,
implementar racionalidade em todo o processo de produção, conhecer e gerenciar os
custos e implementar uma eficiente gestão financeira é o foco do Programa de
Melhoria da Produtividade Industrial e Redução de Custos.
Capacitar os participantes em ferramentas que possam ser aplicadas de forma imediata
nas empresas, estudos de caso, troca de experiências, dinâmicas e outras
metodologias de ensino com o propósito maior de contribuir para melhoria da
competitividade da indústria norte mineira.

Público-alvo
• Empresários
• Gestores;
• Líderes;
• Supervisores;
• Interessados em garantir mais eficiência e os melhores métodos de
avaliação da produção, custeio, e das finanças

11 capacitações (12 horas/cada)

132 horas de Capacitação

Conteúdo Programático
Liderança para Resultado
Gestão de Mudanças / Ferramentas Lean Seis Sigma
Sistemas de Produção e Planejamento e Controle da Produção PCP
Administração de Materiais e Logística
Finanças Empresariais e Contabilidade Gerencial
Processos/Custos da Não-Qualidade/Análise e Solução de Problemas
Indicadores de Desempenho/Gestão Visual
Ferramentas para Redução de Custos e Aumento da Produtividade
Gestão de Custos para Competitividade
Segurança Comportamental
Responsabilidade Social e Meio Ambiente

Investimento
Investimento: a cota de participação é de R$ 3.250,00 (Três mil duzentos e cinquenta reais)
A empresa que adquirir a cota poderá encaminhar até 2 (dois) participantes por módulo.
Os participantes poderão ser alterados em razão da especificidade de atuação dentro da
empresa. As alterações deverão ser comunicadas à FIEMG com no mínimo 2 dias úteis de
antecedência da realização de cada módulo.
Local: Auditório FIEMG Regional Norte
Av. Deputado Esteves Rodrigues, 1489 – Vila Brasília – Montes Claros.
Outras informações, entre em contato com a FIEMG Regional Norte através do telefone.
A FIEMG Regional Norte se resguarda o direito de somente realizar esse programa após a confirmação de número mínimo de participantes.

Relação Conteúdo x Instrutor
Liderança para Resultado _____________________________________________ Rita de Cássia Torres
Gestão de Mudanças / Ferramentas Lean Seis Sigma ________________________ Ângela Lopes Pinto
Sistemas de Produção e PCP ___________________________________ Rita de Cássia Guimarães Suzart
Administração de Materiais e Logística _______________________________ Rosângela Aguiar Coelho
Finanças Empresariais e Contabilidade Gerencial __________________________ Rita de Cássia Torres

Processos/Custos da Não Qualidade/Análise e Solução de Problemas _____ Nanci Kamanchek Tavares
Indicadores de Desempenho/Gestão Visual _____________________________ Maria Alice Figueiredo
Ferramentas para Redução de Custos e Aumento de Produtividade __ Ângela L. Pinto/Rosângela A. Coelho
Gestão de Custos para Competitividade _________________________________ Rita de Cássia Torres
Segurança Comportamental ___________________________________________ Rita de Cássia Torres
Responsabilidade Social e Meio Ambiente _____________________ Ezio Darioli /Laila Tupinambá Mota

Instrutores
Maria Alice
Figueiredo

•

•
•

Ângela Lopes
Pinto

•

•

•
•

Engenheira Química pela Escola de Engenharia da UFMG – 1983, com MBA em Gestão
Empresarial – Fundação Pedro Leopoldo e Excelência em Liderança – Tailor Made Consulting.
Trinta anos de experiência em Produção e Controle de Qualidade de medicamentos e meios de
cultura em empresas nacional e multinacional, com participação na implantação e manutenção
dos sistemas de qualidade BPF, cGMP, ISO 9001, 14001 e 18001.
Atuação em planejamento, desenvolvimento e implementação de Projetos e como auditora
interna da Qualidade e de Biossegurança.
Domínio de ferramentas Lean Manufacturing, com foco em desempenho e análise e solução de
problemas.
Participação em fóruns internacionais de padronização em Controle de Qualidade.

Farmacêutica e Bioquímica pela Faculdade de Farmácia da UFMG – 1977, com MBA em Gestão
Empresarial pela Fundação Pedro Leopoldo e Black Belt LEAN DMAIC pela Novo Nordisk cLEAN
Academy.
Mais de trinta anos de experiência na área de Controle Químico e Microbiológico de
Medicamentos, em especial Insulina e suas preparações injetáveis, Enzimas, Comprimidos,
Efluentes Industriais e Dispositivos preenchidos.
Experiência em implementação de métodos farmacopéicos, normas de amostragem (Série NBR
5425, ISO 2859) e Sala Limpa.
Dez anos atuando como Presidente de Comissão Interna de Biossegurança.

Instrutores
Nanci Kamanchek
Tavares

•
•
•
•
•

Rita Guimarães
Suzart

•

•
•
•

Farmacêutica Industrial formada pela Faculdade Oswaldo Cruz – São Paulo – 1986, pós-graduada em
Gestão de Produção pela Universidade Católica de Goiás e Excelência em Liderança pela Tailor Made
Consulting.
Trinta anos atuando em Produção, Controle de Qualidade e Sistemas da Qualidade em indústrias
farmacêuticas nacionais e multinacionais.
Experiência em vários processos farmacêuticos (sólidos orais, injetáveis, semi-sólidos e líquidos) e
principais normas e requisitos de Qualidade (cGMP, RDC 17, FDA CFR part 11, Food Grade, ICH, ISO 9001).
Domínio de ferramentas Lean Manufacturing, com foco em desempenho e análise e solução de
problemas.
Participação em fóruns de Controle e Garantia de Qualidade na Dinamarca e França.

Administradora de Empresas, formada pela Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes – 1982,
com participação em Curso de Avaliação de Gestão da Produção – Fundação Pedro Leopoldo,
Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento e Metodologia Prática para Dimensionamento de Estoques –
IMAM, Lean Leadership Behaviour e Excelência em Liderança – Tailor Made
Atuação na área de Planejamento e Controle de Produção de indústrias farmacêuticas nacional e
multinacional.
Possui larga experiência em gestão de cadeia de suprimentos; estabelecimento de politica,
dimensionamento e controle de estoques; elaboração de orçamento e análise de cenários e riscos.
Conhecimento de ferramentas Lean com foco em gestão a vista e participação em fóruns internacionais
de Logística.

Instrutores
Rosângela Aguiar
Coelho

•

•

Administradora de Empresas, formada pela Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes
– 1989, com MBA em Gestão Empresarial – Fundação Pedro Leopoldo e Excelência em Liderança
pela Tailor Made Consulting.
Mais de trinta anos de experiência em Finanças, Controladoria, Logística e Gerenciamento da
Cadeia de Suprimentos em indústrias nacional e multinacional.
Domínio de ferramentas Lean Manufacturing, com foco em desempenho e análise e solução de
problemas.
Participação em fóruns internacionais de Logística.

•
•
•
•

Economista, Pós-graduada em Psicologia do Trabalho e Desenvolvimento Organizacional-UNB;
Qualificação em Gerenciamento da Qualidade/ FCO BH e MBA em Gestão Empresarial pela FGV;
Líder Coach, em formação Personal Executive Coaching –Master Coach / SBC.
Experiência de mais de 20 anos como executiva de grandes pequenas e microempresas.

•
•

Rita de Cássia Torres

Instrutores
Ezio Darioli

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laila Tupinambá
Mota

•
•
•

Bacharel em Ciências Contábeis e pós Graduado em Controladoria pela Unimontes.
MBA em Plano de Negócios pela Associação Internacional de Educação Continuada - AIEC .
Experiência de 35 anos na gestão administrativa e financeira de empresas do setor financeiro, do
segmento de petróleo e entidade de classe.
Há 14 anos exerce a função de Gerente da FIEMG REGIONAL NORTE em Montes Claros.
Atuou como dirigente de instituições do terceiro setor como LAR NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO
SOCORRO – Presidente ; e CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – Vice Presidente.
Já foi membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Montes Claros e
presidente por dois mandatos do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e renda de Montes Claros.
Representa a FIEMG em vários Conselhos e Comitês, dentre eles o Conselho de Politica AMBIENTAL –
COPAM das regiões Norte de Minas em Montes Claros e Jequitinhonha em Diamantina - MG.
Coordena as ações do Dia do Voluntariado da FIEMG REGIONAL NORTE a 13 anos.
Vasta experiência vivencial na condução de projetos participativos e ações que envolvem
representatividade como Conselhos, Comitês e Câmaras.

Engenheira Agrícola e Ambiental formada pela Universidade Federal de Minas Gerais UFMG e,
especialização em Gestão e Perícia Ambiental
Graduação em Engenharia do Ambiente na Universidade Técnica de Lisboa
Atualmente, Analista Ambiental da FIEMG Regional Norte

INFORMAÇÕES:

(38)3221-0200
WWW.FIEMG.COM.BR/REGIONAL-NORTE

