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Nossa missão
Nascemos para apoiar o Departamento de Engenharia de Produção (PRO) da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão, mas rapidamente percebemos a necessidade das empresas brasileiras em elevar sua
produtividade e excelência, e levamos essa missão também a outras organizações do país.

Em nosso projeto de
aproximar o ambiente
acadêmico das
empresas e governos,
ampliamos nossa
gama de cursos e
atividades, agora
apoiando programas
sociais e levando
conhecimento para
órgãos públicos e
privados.
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bibliotecas e laboratórios tecnológicos.
publicações das áreas da engenharia de produção, administração
industrial e gestão de operações, entre outras.

Concedemos

bolsas de estudo, estágios e auxílios diversos.

Certificamos

a qualidade de produtos e sistemas.

Apoiamos

Desenvolvemos

Estimulamos

Desenvolvemos

Desenvolvemos e
divulgamos

ações de pesquisa, ensino e desenvolvimento
institucional e atividades de extensão e difusão.
os recursos humanos e capacitamos profissionais de
várias áreas.
a produção de bens culturais e artísticos.
pesquisas, estudos e projetos para a gestão de tecnologias
aplicadas a serviços públicos em geral.
conhecimento em tecnologia de informação,
contribuindo com políticas de inclusão digital.

Aprimoramos

processos de gestão e inovação tecnológica.

Colaboramos

para o atendimento a comunidades na preservação do
patrimônio artístico, cultural e histórico.

Desenvolvemos

Imprimir

ações de defesa e conservação do meio ambiente e de
promoção do desenvolvimento sustentável.

Porque trabalhamos pelo desenvolvimento
científico e tecnológico do Brasil.

Relatório anual Fundação Vanzolini - 2017

5

Sumário

Institucional

Áreas

+ SOBRE NÓS

Download

Imprimir

Mensagem da diretoria
“Ao longo de 2017, celebramos a marca de 50 anos de existência com a publicação em
nosso site de entrevistas com diretores, conselheiros, ex-diretores e convidados externos,
a realização de eventos temáticos e a documentação de nossa história no livro Fundação
Vanzolini – 50 anos – Na vanguarda da produção e da difusão do conhecimento.
Mas não foram só comemorações.
Na área de educação, praticamente duplicamos os cursos de capacitação, atendendo a
necessidades prementes, como na gestão de risco e de compliance e na elaboração de
projetos de cunho social, entre outros temas.
Em 2017 obtivemos o credenciamento junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Comunicação (MCTIC), passando a atuar como ICT (Instituição de Ciência e
Tecnologia) privada.
Já desenvolvíamos P&DI desde a nossa fundação, e o credenciamento como ICT veio ampliar
nosso escopo de atuação como mecanismo de fomento à inovação tecnológica, assim como
as possibilidades de fontes de recursos incentivados para projetos de P&DI por meio da Lei
de Informática, da Lei do Bem, da Lei da Inovação, da participação em programas nacionais
de fomento à inovação e em chamadas públicas para projetos de tecnologia orientadas
por órgãos de fomento como Finep, Fapesp e BNDES, entre outras fontes de incentivo à
inovação e à interação entre ICTs e empresas, na execução de atividades de pesquisa básica
ou aplicada.
Em 2017 também aprovamos a criação de uma empresa de participação para ampliar
os empreendimentos da Fundação e, já no final do ano, em parceria com ex-alunos
do Departamento de Engenharia de Produção da Poli-USP, lançamos a PoliStart, uma
aceleradora de startups. Com isso, acreditamos que professores e alunos que buscam apoio
financeiro e conhecimento técnico e de negócios em novos empreendimentos de base
tecnológica estarão mais próximos.
Como parte dos nossos objetivos estatutários, apoiamos permanentemente as atividades
acadêmicas, sociais e de infraestrutura do Departamento de Engenharia de Produção, da
Poli e da USP. Mas também expandimos esse apoio a outras instituições sem fins lucrativos
que realizam projetos sociais relevantes, como a Fundação Porta Aberta, Unibes, CAF e
Funasp.
É importante dizer também que, a despeito das adversidades econômicas de 2017, a
Vanzolini continua a ampliar sua inserção no mercado, com cada vez mais ofertas, inclusive
na área das tecnologias da informação e comunicação, fruto da inovação institucional e da
diversificação de atividades absolutamente atualizadas com os temas mais relevantes.
Todo esse conjunto comprova que a Fundação Vanzolini continua exercendo, e de forma
sempre consistente, as responsabilidades previstas em seu estatuto.”
JOÃO AMATO NETO,
Diretor Executivo
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Quem somos
Em 1967, o Departamento de
Engenharia de Produção Poli-USP,
liderado pelo Prof. Ruy Aguiar
da Silva Leme, criou a Fundação
Carlos Alberto Vanzolini por
perceber a carência de núcleos
profissionalizantes e de formação
com qualidade e excelência.
O nome da Fundação foi escolhido
em homenagem ao engenheiro
civil formado na mesma escola em
1925, depois professor catedrático,
um dos pioneiros no Brasil dos
estudos sobre a correlação entre
Engenharia e Administração.
Vanzolini definiu o campo da
Engenharia de Produção, e sua
cátedra foi assumida em 1954 por
Ruy Leme, seu assistente.
A Fundação consolidou-se tanto
por seus cursos de pós-graduação
em convênio com a USP como por
cursos de atualização e capacitação
de profissionais de diversas áreas
e por sua atuação em projetos de
pesquisa e estudos, certificação e
tecnologia em educação.
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1984

Primeira entidade credenciada
pelo Inmetro para conceder
certificados de conformidade
do sistema de qualidade

1992

1990

1996

Credenciamento da Vanzolini
pela Organização Nacional
de Acreditação (ONA) para
certificar hospitais, laboratórios
e sistemas de radiologia nos
setores público e privado
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Criação da Fundação Vanzolini

1968
1978

Adesão à The International
Certification Network (IQNet),
rede mundial de referência na
área de certificação
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WWW
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Instituição do Curso
de Especialização
em Administração
Industrial

Primeira instituição do
país credenciada pelo
Inmetro para atuar
como certificadora das
normas da série
ISO 9000

Início dos programas
de capacitação
em Engenharia de
Produção para o setor
da construção civil

Parceria com o
governo paulista no
Programa Permanente
da Qualidade e
Produtividade no
Serviço Público
Lançamento do curso
de pós-graduação lato
sensu Especialização em
Gestão de Projetos
Criação da área de Gestão
de Tecnologias Aplicadas à
Educação (GTE)
Primeira atuação em programa
educacional de larga escala, ao
assumir a implementação e o
apoio à gestão do PEC Formação
Universitária, programa do governo
paulista de formação de professores
Participação na criação da Rede
do Saber, rede pública do governo
paulista para formação e capacitação
com uso de tecnologias
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2004
2007

Criação de certificação Processo AQUA para
construções sustentáveis

2014

VEJA MAIS

Implementação do sistema de gestão do
projeto São Paulo faz Escola, que resultou
na definição e elaboração de currículo para
o Ensino Fundamental (Ciclo II) e para o
Ensino Médio da rede pública de São Paulo

2015
2017

Lançamento da certificação AQUA para
instalações portuárias

50 anos de atividades da Vanzolini

www

Direção e governança
Independente, privada e sem fins lucrativos, a organização é gerida pelo Conselho Curador e
pela Diretoria Executiva.
O Conselho Curador da Fundação Vanzolini, cujo papel é zelar pela instituição e pelo
cumprimento de seu estatuto, é formado por sete professores, com mandato de quatro anos,
escolhidos pelos docentes do Departamento de Engenharia de Produção da Poli-USP. O
Conselho elege a cada dois anos a Diretoria Executiva, integrada por docentes do Departamento.
A estrutura organizacional é complementada pelos Conselhos Fiscal, de Ética e de
Certificação, e as atividades da Vanzolini são fiscalizadas pela Promotoria da Justiça Cível de
Fundações e pelo Tribunal de Contas do Estado.
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Conselho curador
Marcelo Schneck de Paula Pessôa
Presidente

Mauro de Mesquita Spínola
Vice-Presidente

Alberto Wunderler Ramos
Celma de Oliveira Ribeiro
Fernando José Barbin Laurindo
Fernando Tobal Berssaneti
Mauro Zilbovicius

Diretoria executiva (2016-2017)
João Amato Neto

Presidente da Diretoria Executiva

Luis Fernando Pinto de Abreu

Diretor Administrativo e Financeiro

Roberto Marx

Diretor de Operações

NOSSA EQUIPE EM 2017
124 funcionários + 8 estagiários
60% com nível superior (graduados, pós-graduados, mestres e doutores)
59% mulheres
66% dos cargos gerenciais ocupados por mulheres
31% dos colaboradores com mais de 45 anos
1% de profissionais com necessidades especiais
Remuneração alinhada ao mercado

Nós e a USP
Em consonância com sua missão e seu estatuto, a Fundação Vanzolini disponibiliza estrutura de apoio
para atividades do Departamento de Engenharia de Produção (PRO), além do apoio financeiro para o
desenvolvimento de diversas atividades desse Departamento, da Poli e da USP.
N Pessoal para a operação de multimídia do PRO.
N Apoio em hardware e software ao PRO.
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Onde estamos
A Fundação Vanzolini conta com quatro unidades,
sendo uma delas, localizada na Avenida Paulista,
exclusivamente para ministrar os cursos de
atualização, capacitação e especialização.
O parque tecnológico das unidades é composto por estações de trabalho, notebooks para
laboratórios, além de servidores, equipamentos para conectividade e softwares proprietários
e open source. São mais de 230 computadores e 48 servidores dedicados, além de uma
complexa rede de proteção e segurança em todas as unidades.

UNIDADE PAULISTA
Centro de Treinamento
Av. Paulista, 967 – 3o andar – Bela Vista

UNIDADE IPEROIG
Gestão de Tecnologias em Educação

Rua Iperoig, 580 – Perdizes
UNIDADE CAMBURIÚ
Certificação

Rua Camburiú, 255 – Alto da Lapa

UNIDADE ALBERTO SEABRA
Sede e Administração

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena
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Educação continuada
União do saber acadêmico, experiência prática
e qualidade e excelência na capacitação e no
aperfeiçoamento de profissionais.

cursos disponíveis também em formato in company

desde 2012 + de 12 mil profissionais formados

nos últimos seis anos + de 860 professores
envolvidos e 496 cursos realizados

inscrição em 60 segundos

workshops e palestras

8 treinamentos de colaboradores realizados na
Vanzolini universidade corporativa on-line

novas parcerias

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA USP

Relatório anual Fundação Vanzolini - 2017
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ESPECIALIZAÇÃO
Os cursos dedicam-se aos que querem optar por uma formação mais ampla
e longa (carga mínima de 360 horas).
Os cursos de especialização são realizados em parceria com a USP e por ela
certificados; além de abordarem temas da área de produção, são compostos
por várias disciplinas, buscando um adequado equilíbrio entre teoria e
prática.
MBA (Master Business Administration)
N Gestão da Inteligência Competitiva
N Gestão de Operações

VEJA MAIS

www

Pós-graduação lato sensu
N
N
N
N
N

Administração Industrial (CEAI)
Gestão de Projetos
Gestão de Projetos em Tecnologia da Informação (TI)
Logística Empresarial
Qualidade e Produtividade

VEJA MAIS

www

Especialização – Módulos internacionais
Os alunos que cursam ou cursaram alguma especialização (pós-graduação e
MBA) da Fundação Vanzolini podem participar de módulos específicos nas
universidades de West Virginia (EUA) e Manchester (Inglaterra).

VEJA MAIS

www

CAPACITAÇÃO
São cursos e treinamentos de média duração (entre 72 e 192 horas),
desenvolvidos pela Fundação Vanzolini, em que o participante aprofunda
conhecimentos em assuntos específicos e atuais da Engenharia de Produção
e em outras temáticas relevantes para os profissionais de cargos de gestão,
como finanças, logística, negócios e projetos, qualidade, recursos humanos
e tecnologia da informação.
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Administração para Gestores de Operações
Análise de Negócios
Business Intelligence & Analytics
Certificação de Agentes Lean
Black Belt em Lean Seis Sigma
Green Belt em Lean Seis Sigma
Upgrade para Black Belt em Lean Seis Sigma
Elaboração e Gestão de Projetos de Responsabilidade Social: Leis de Incentivo Fiscal
Gestão da Tecnologia da Informação
Gestão de Operações Logísticas
Gestão de Projetos
Gestão de Riscos, Compliance e Antissuborno – ISO 31000, ISO 37001,
ISO 31010 e ISO 19600
Gestão de Segurança em Processos Industriais
Gestão por Processos e da Qualidade
Práticas de Liderança e de Gestão de Pessoas nas Organizações
Sistemas de Gestão Integrados: Sustentabilidade, Qualidade, Meio Ambiente,
Saúde, Segurança e Responsabilidade Social

ATUALIZAÇÃO
Em sua maioria, são cursos com carga horária entre 8 e 40 horas, cujos
temas têm o objetivo de proporcionar novos conhecimentos profissionais,
atendendo a necessidades específicas, como gestão industrial, gestão
de pessoas, gestão tecnológica, construção civil, prestação de serviços e
terceiro setor. Esses cursos podem ser ministrados no formato in company e
abrangem principalmente os seguintes segmentos:

VEJA MAIS

www

Qualidade e Certificação
N
N
N
N
N
N
N

Formação e atualização de auditores internos, avaliadores e multiplicadores em ISO,
OHSAS, LEAD, IATF, Gestão Integrada
Conceitos, interpretação de requisitos e atualização em normas ISO (9000 e 14000)
Desenvolvimento em software
Agile Master e preparatórios para a certificação Exin Foundation
Planejamento da Qualidade do Produto e Processos de Aprovação de Produção
Documentação Eletrônica, Preservação e Certificação Digital

Relatório anual Fundação Vanzolini - 2017
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Gestão de Projetos
N Cursos básicos em gestão de projetos
N Cursos preparatórios para a certificação PMP-ACPCPMP
N Escritório de Gestão de Projetos: guia de implementação e Road Map’s de
Gerenciamento
Gestão de Processos, Operações, Riscos e Finanças
N
N
N
N
N
N

Gestão por Processos e Melhorias de Processos
Gestão de Riscos de Negócios
Ferramentas Analíticas e Operacionais para a Produção Enxuta (Lean)
FMEA – Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos
Modelagem financeira de negócios
Modelagem de planilhas VBA com foco em Engenharia de Produção

Liderança, Negociação, Produtividade Pessoal e Desenvolvimento Interpessoal
N Desenvolvimento em negociação
N Equipes de alto desempenho
N Comunicação: falar em público, comunicação escrita, comunicação
no ambiente do trabalho
N Orientação profissional
N Gerenciamento da Rotina
N Emocional Inteligente: como usar
N Gerenciamento da Rotina e Ferramentas de Qualidade
N Liderança e assertividade
N Resiliência aplicada à Média Liderança
N Presença Digital
N Psicodinâmica do Trabalho (USP)

CURSOS IN COMPANY
Todos os cursos oferecidos pela Fundação Vanzolini estão igualmente
disponíveis no formato in company, que atende a grupos fechados. Nessa
modalidade, os cursos consideram o perfil da instituição – são customizados
a partir do elenco de ofertas da Vanzolini ou especialmente desenvolvidos
para elas. Os colaboradores são apresentados aos conteúdos levando em
conta os desafios da sua própria organização.
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Em 2017, cursos em design thinking, ferramentas da qualidade, gestão de projetos,
produtividade, recursos humanos, Seis Sigma, sistema da qualidade, tecnologia da
informação foram realizados junto a diversos parceiros, entre eles:
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N

Hospital Israelita Albert Einstein
Yamaha Motor da Amazônia Ltda.
AES Eletropaulo
Ajinomoto do Brasil Indústria e Comércio
de Alimentos Ltda.
Cetesb (Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo)
Companhia Ultragaz S.A.
DCTA – Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial
Adidas Group
Cremer
Michelin América do Sul
Monsanto S.A.
Cremesp (Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo)
Cruz Azul de São Paulo
Faber Castell
Hospital Nossa Senhora da Conceição
Hospital Santa Isabel
Hospital Universitário Regional de
Maringá – Hemocentro Regional de
Maringá
Incomisa
Inovatech

Relatório anual Fundação Vanzolini - 2017
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Instituto Brasileiro de Controle do Câncer
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas
Oxiteno S.A.
Pirelli Comercial de Pneus Ltda.
Prevent Senior
Sebrae – Mato Grosso
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal
Unimed São José dos Campos –
Cooperativa de Trabalho Médico
UTFPR – Universidade Tecnológica
Federal do Paraná
Softeasy Tecnologia e Inovações em
Software Ltda. ME
TOTVS S.A.
Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais
Honda Automóveis do Brasil
Intercement do Brasil S.A.
Santa Casa de Franca
TAM Aviação Executiva
Vigor
ZF do Brasil Ltda.
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Palestras para empresas conveniadas
Palestras em convênios empresariais
A Fundação promoveu, em 2017, 26 palestras para disseminação de conhecimento (com
agenda e inscrições continuamente ofertadas no portal Vanzolini) abordando e debatendo
tendências e seus impactos nas organizações e no desempenho de seus gestores.
Entre os parceiros nessas palestras destacam-se:

Relatório anual Fundação Vanzolini - 2017

18

Sumário

Institucional

Áreas

+ SOBRE NÓS

Download

Imprimir

Estudos e projetos
Qualificação técnica, conhecimento acadêmico e
atuação multidisciplinar asseguram diagnóstico
preciso e solução sob medida.
A área de estudos e projetos da Fundação concebe soluções customizadas
e voltadas aos desafios da iniciativa privada, da administração pública e do
terceiro setor. Elas são desenvolvidas com a expertise dos professores do
Departamento de Engenharia de Produção da Poli-USP e especialistas e
profissionais associados. São respostas a demandas pontuais ou a problemas
de grande complexidade, e seus campos de aplicação vão da logística e
cadeias de suprimentos, passando pela gestão da inovação, apoio à economia
criativa e gestão de riscos, à implantação da metodologia Seis Sigma e muitos
outros. Conheça todos os campos de atuação da Vanzolini.

VEJA MAIS

www

Experiência, visão
sistêmica e abrangente
Conhecimento científico e
tecnológico

Foco
na eficiência
e necessidades da
organização

Coaching, cursos e capacitação
dos colaboradores

SOB MEDIDA
N
N
N
N
N
N

Soluções personalizadas, desenvolvimento e fortalecimento de competências-chave
Elo entre as necessidades das organizações e seus profissionais
Adequação ao modelo de negócio de cada organização
Metodologias inovadoras e transferência de conhecimento
Troca de experiências via cooperação e colaboração de especialistas
Suporte para obtenção de resultados consistentes e sustentáveis

Relatório anual Fundação Vanzolini - 2017
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Nossos clientes e parceiros
A.T. Kearney Ltda.
Accor Invest
Banco Santander Brasil
Biomin Biotecnologia Ltda.
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
Danone Ltda.
DHL Supply Chain
Funcesp – Fundação Cesp
Itaú Unibanco
Manserv Facilities Ltda.
Ótima – Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A.
Oxiteno S.A.
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho
(Animaseg)
N Centro de Inovação em Engenharia de Sistemas Logísticos (Poli-USP)
N Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos
N Project Management Institute (PMI)
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

P&D
A Vanzolini realiza atividades de Pesquisa e Desenvolvimento desde
a década de 1980, quando participou do Projeto de Especialização em
Gestão da Qualidade (PEGQ) do então Ministério da Ciência e Tecnologia.
Desde então, trabalhamos na concepção e no desenvolvimento de novas
certificações, como a Aqua-HQE (sustentabilidade na construção civil),
realizada em parceria com instituições francesas, e no desenvolvimento de
projetos e produtos, como o Cleaner 2.0 (equipamento para a higienização
de cateteres), com o Hospital Albert Einstein e o Inovalab, e o Sistema de
Segurança para empilhadeiras, com a Ambev.
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Gestão de tecnologias em
educação
Desafios educacionais exigem
soluções inovadoras, com abrangência
e diversificação de serviços.

VEJA MAIS

www

Criada em 2001, a GTE é responsável pelos projetos em educação pública, privada, corporativa
e no terceiro setor. Desenvolvemos soluções inovadoras para programas educacionais, com
forte atuação no setor público – em especial, os sistemas de educação, de desenvolvimento
econômico, de ciência e tecnologia e de gestão pública. Muitos projetos ganharam prêmios
expressivos.
Oferecemos amplo portfólio de serviços, muitos desenvolvidos sob demanda, atendendo
as necessidades de cada parceiro. A atuação baseia-se na utilização de tecnologias de
informação e comunicação e na adoção das melhores práticas de gestão. Esses serviços estão
distribuídos em quatro grupos de soluções: programas educacionais, redes educacionais,
EAD e produção multimeios.
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Programas educacionais em larga escala
N Planejamento e implementação de programas de formação com
utilização de tecnologias da informação e da comunicação.
N Gestão de programas com sistematização do projeto pedagógico,
metodologias e soluções para a publicação de conteúdos.
N Análise e revisão de indicadores de avaliação.
N Pesquisas qualitativas e quantitativas.
N Análise de currículos educacionais visando à articulação de ações e
projetos às diretrizes curriculares.

Soluções em EAD
N Apoio à inovação em processos e sistemas de ensino e aprendizagem.
N Concepção, desenvolvimento e manutenção de portais educacionais.
N Configuração e implantação de ambientes virtuais de aprendizagem
e gestão administrativa e pedagógica.
N Aplicação e customização de tecnologias para atividades pedagógicas
e gerenciais.

Arquitetura de redes educacionais
N Diagnóstico de infraestrutura tecnológica e prospecção de novas soluções,
que podem levar à concepção, ao desenho de arquitetura e à implantação
de novos recursos, com posteriores operação, manutenção e suporte técnico.
N Gestão do planejamento, desenvolvimento e operação de sistemas,
plataformas e ambientes em rede com finalidades educacionais.

Produção multimeios
N Concepção, desenvolvimento e implementação de metodologias e
materiais pedagógicos impressos e na web.
N Gestão dos processos de planejamento e de produção de conteúdos
com tratamento editorial para mídias eletrônicas, videoconferência,
webconferência, teleconferência e impressos e gestão de sua publicação.
N Pesquisa e organização do acervo de conhecimento, com produção de
materiais para disseminação.
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CONTRATANTE
Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo – Escola de Formação e
Aperfeiçoamento dos Professores
Ministério da Educação

Apoio técnico à gestão operacional e de melhoria dos processos

Detran.SP

Capacitação a distância para potenciais empreendedores,
microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas,
colaboradores e parceiros

Sebrae-SP

Gestão nas atividades de revisão de processos, formação e
comunicação da Diretoria de Atendimento Habitacional

Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São Paulo

Planejamento estratégico para articulação com sistemas de ensino

Secretaria de Estado do Planejamento e das
Finanças do Rio Grande do Norte

Diagnóstico das atividades econômicas e identificação das demandas/
ofertas de educação profissional técnica de Nível Médio
Construção de Diretrizes e Matrizes Curriculares da Rede de Educação
Básica
Formação para diretores e vice-diretores da Educação Infantil e do
Ensino Fundamentall
Apoio a ações educacionais
Creativeworks London-São Paulo
São Paulo: Open Innovation in Health
Transposição de conteúdo instrucional presencial para EAD on-line
Curso de elaboração do Plano Plurianual Municipal
Plataforma Escola Digital

Prefeitura do Município de Mogi das
Cruzes (SP)
Fundação Telefônica Vivo
Queen Mary University London
Foreign & Commonwealth Office (GBR)
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Aguaí (SP)
Institutos Inspirare, Natura e Fundação
Telefônica Vivo

Saúde em Rede

Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo

Blockchain (evento internacional)

Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
São Paulo
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Principais realizações
N Contratação pelo Ministério da Educação (MEC) para a gestão integrada da
consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3a versão da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC)
N Ampliação da parceria com Instituto Natura, Fundação Telefônica, Inspirare e
Fundação Lemann
N Consolidação do mapeamento dos processos das atividades dos seus clientes, com
benefícios para a fixação do conhecimento de seus colaboradores e a manutenção dos
principais contratos
N Continuidade do projeto da Rede do Saber, iniciado em 2003
N Participação em projetos fomentados por agências financeiras internacionais – Bird,
Prosperity Fund e Arts and Humanities Research Council
N Apoio técnico à elaboração do portfólio e às comemorações dos 50 anos da Fundação

Eventos com apoio em gestão operacional e
tecnológica da GTE
N Fundação Vanzolini 50 anos – Ciclo de Palestras Produzindo o Futuro
N InovaDay – O Governo do Amanhã Começa Hoje
N Tecnologias, educação a distância e escola integral: Em que pé estamos?
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Certificação
Pioneirismo e referência no aprimoramento de
sistemas de gestão e na evolução de importantes
setores econômicos.

única no

Brasil integrada ao

www

única na

América Latina

credenciada pelo

Desde 1990, quando se tornou a primeira instituição autorizada pelo Inmetro a conceder
certificados para sistemas de gestão da qualidade baseados na norma ISO 9001, a Vanzolini
evoluiu e, hoje, atende demandas por certificação de setores variados, como transporte,
saúde, indústria automotiva, construção civil, agricultura e tecnologia da informação.
A área de Certificação é dividida nas subáreas de Certificação de Sistemas, Sistemas
Evolutivos de Garantia da Qualidade na Construção Civil, Certificação de Produtos,
Processos e Serviços, Acreditação de Organizações de Saúde (ONA) e Acreditação de
Operadoras de Planos de Saúde.
É a única instituição brasileira integrada à The International Certification Network (IQNET),
rede das 38 mais importantes certificadoras presentes em mais de 150 países, o que outorga
validade internacional às suas certificações. Desde 2004, é o primeiro e único organismo de
certificação da América Latina credenciado pelo Internation Automotive Task Force (IATF)
para conceder a ISO/TS 16949, certificação automotiva requerida pelas montadoras.
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Áreas cobertas
As certificações emitidas pela Vanzolini cobrem temas essenciais ao bom desempenho de
empresas, organizações e empreendimentos em diversos segmentos. Veja quais são e as
áreas correspondentes:
acessibilidade | alimentos | automotivo | centrais de relacionamento
construção civil | construção sustentável | gestão de negócios
meio ambiente | produtos | qualidade | responsabilidade social
saúde e segurança | saúde | segurança da informação
transporte de produtos | transporte público

Atividades implantadas
acreditação hospitalar – De 2012 a 2017, foram realizados 390 tipos de avaliação em
organizações assistenciais da saúde
construção sustentável – Em 2017, foram firmados contratos com 22 empreendimentos
na construção civil e foram emitidas 402 Ences (Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia) para 13 empreendimentos
construção sustentável – de 2009 a 2017, 464 edifícios obtiveram certificado
AQUA-HQE, o que equivale a 49.349 unidades habitacionais ou 8.831.805,79 m² certificados

Novos produtos
Certificação de Boas Práticas do Conselho de Administração (BPCA)
Certificação do Sistema de Gestão da Integridade Corporativa
Certificação de Conteúdo Local – Cadeia de bens e serviços da indústria de petróleo e gás
Sistema de Gestão Antifraude – Desenvolvido pela Vanzolini para identificar e combater e/
ou prevenir fraudes
N SA 8000 (Social Accountability 8000) – Baseado em princípios internacionais da norma
ILO (Organização Internacional do Trabalho), da UN (Declaração Universal dos Direitos
Humanos) e da Convenção dos Direitos da Criança
N Sistema de Gestão de Segurança da Informação e de Serviços de TI
N
N
N
N
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Comemoração dos 50 anos

criamos um
hotsite
www

realizamos cinco seminários

site institucional
remodelado em 2017
625 mil acessos
2 milhões de visualizações
de páginas

+ um concerto
Vanzolini 50 anos

lançamos
dois livros

N
N
N
N
N

Desafios da Educação Continuada
Relação Universidade-Empresa
Inovação e Indústria 4.0
Projetos Inovadores na Gestão Pública
Gestão de Sistemas de Saúde
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Comunicação
Relação com a imprensa
N 1.127 matérias na imprensa referiram-se à Fundação Vanzolini em 2017, um aumento de
1,5% em comparação com o ano anterior
N Recebemos 27 solicitações de entrevistas
N O maior destaque foi para a participação da Fundação Vanzolini em reportagens de
veículos de internet: os sites ocuparam 74,3% do total de inserções
VEJA MAIS

Para conferir tudo o que foi publicado sobre a Fundação
em 2017, acesse a área Saiu na Imprensa.

www

Nossas mídias

Eventos
Especialistas da Fundação participaram de eventos de vários segmentos.
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Rodada de Negócios | ProMaisAuto (ECP | Janeiro/2017)
InovaDay (GTE | Março-Novembro/2017)
Feicon Batimat e Expo Arquitetura Sustentável (Certificação | Março/2017)
Lançamento da IATF 16949:2016 (Certificação | Abril/2017)
Creativeworks London – São Paulo (Institucional | Maio/2017)
Govjam (GTE | Maio/2017)
MPI – Congresso da Micro e Pequena Indústria (Institucional | Maio/2017)
Inauguração da Sede da Fundação Porta Aberta (Institucional | Maio/2017)
Sobratema Summit (Certificação | Junho/2017)
CasaCor 2017 (Certificação | Junho/2017)
Palestra na Abemi – Associação Brasileira de Engenharia Industrial (Institucional |
Julho/2017)
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N Expo ABRH e Conarh (Institucional | Agosto/2017)
N Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde
(Certificação | Agosto/2017)
N CBGDP – Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão de Desenvolvimento do Produto
(Institucional | Setembro/2017)
N Prêmio Kaizen-Lean (Institucional | Outubro/2017)
N Novas Fronteiras e Desafios da Logística (Institucional | Outubro/2017)
N Lançamento do Livro Superando os Maiores Desafios Corporativos
(Institucional | Outubro/2017)
N Periódicos de Alto Impacto (Institucional | Outubro/2017)
N Cerimônia de Certificação Bradesco (Certificação | Novembro/2017)
N Sustentabilidade na Construção (Certificação | Novembro/2017)
N Lançamento da PoliStart (Institucional | Dezembro/2017)
N Conecticidade de Premiação para Smart Cities (Institucional | Dezembro/2017)
N PoliStart no Cubo (Institucional | Dezembro/2017)

Responsabilidade social
O papel da Vanzolini na aplicação dos conhecimentos acadêmicos aos desafios
brasileiros é uma força que a direciona não somente a se envolver com tendências
econômicas e tecnológicas nascentes e relevantes, mas também a ter uma
dedicação prioritária a projetos que impliquem engajamento e relevância social e
atuação em parceria.

Historicamente diversas iniciativas da Fundação tiveram como foco a prestação de serviços
de perfil e alcance sociais, como o suporte dado a diversas organizações públicas e do terceiro
setor, por intermédio da aplicação de instrumentos da Engenharia de Produção para a
obtenção de melhores resultados com menores custos e prazos e com maior qualidade.

A Vanzolini, em 2017, alinhada a esses seus objetivos:
Ampliou o ciclo de palestras “Noite em Dia”: promovido pela Vanzolini desde 2008, o ciclo
de palestras noturnas gratuitas, na Unidade Paulista, aborda temas relacionados a Estratégias
e Gestão de Negócios, Cidadania e Responsabilidade Social, Carreira e Recursos Humanos e
Tecnologia da Informação, entre outros.

Relatório anual Fundação Vanzolini - 2017

30

Sumário

Institucional

Áreas

+ SOBRE NÓS

Download

Imprimir

Apoiou entidades beneficentes e sem fins lucrativos interessadas em certificar seus sistemas
de gestão, segundo as normas de escopo estabelecidas, por meio de condições comerciais
especiais:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae Jundiaí e Apae Pedreira
Centro de Formação e Integração Social – Camp – São Bernardo do Campo
Centro Espírita Nosso Lar “Casas André Luiz”
Fundação Faculdade de Medicina
Hospital A. C. Camargo
Sociedade Beneficente Israelita do Hospital Albert Einstein
Firmou convênio de Cooperação Técnica com a Fundação Porta Aberta para o
desenvolvimento de projetos e serviços que permitam acolher e promover o crescimento
individual e profissional de dependentes químicos
Apoiou diversas iniciativas de instituições universitárias, seus alunos e professores:
Apoio à Poli Social – Associação de alunos da Poli-USP que oferece serviços gratuitos
voltados ao Terceiro Setor
Apoio mensal para bolsas destinadas a alunos em situação de vulnerabilidade
econômica da Poli-USP
Apoio mensal para a Funasp – Associação Científica e Cultural das Fundações
Colaboradoras da USP
Apoio para a manutenção da contabilidade do Caep – Centro Acadêmico da Poli-USP
Apoio para a aquisição de móveis para os laboratórios do Inovalab
Apoio ao “Bate-papo Rede NEU” do Núcleo de Empreendedorismo da USP
Recepção dos “Bixos”
Apoio para a realização do concerto do Rotary Club
Apoio a nove congressos e seminários realizados na USP em 2017
Apoio ao PRO – Departamento de Engenharia de Produção da Poli-USP na
manutenção e conservação das suas instalações
Apoio aos seguintes projetos de pesquisa:
N Desenvolvimento Tecnológico de Soluções
N Desenvolvimento Tecnológico de Soluções para Uso Laboratorial
N Desenvolvimento Tecnológico de Soluções de Saúde
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