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A VANZOLINI

CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA
O DESENVOLVIMENTO DO PAÍS
Aos 50 anos, instituição é referência na difusão
de conhecimentos que ajudam a melhorar a
gestão de organizações públicas e privadas

E

m 2017, a Fundação Carlos Alberto Vanzolini completa 50 anos como centro
de excelência na produção e difusão de conhecimentos da Engenharia
de Produção, por meio de soluções que reconhecidamente promovem a
qualidade e aperfeiçoam a gestão de organizações públicas e privadas.
Iniciativa pioneira da comunidade acadêmica, a Vanzolini é a mais antiga fundação
de apoio à Universidade de São Paulo (USP). Instituição de direito privado sem fins
lucrativos, é mantida e gerida por professores do Departamento de Engenharia de
Produção da Escola Politécnica.
Essa parceria amplia e fortalece a integração da escola e da Universidade com a
sociedade, resultando em projetos de ensino e pesquisa, de formação e qualificação
de profissionais, como os cursos de pós-graduação lato sensu, e em programas de
cooperação com entidades públicas, privadas e do terceiro setor.
A interação se constitui também em instrumento promotor, mediador e facilitador
da aplicação de conhecimentos desenvolvidos no meio acadêmico e que contemplam inúmeros desafios brasileiros.
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A referência da Vanzolini são, naturalmente, os conceitos e as metodologias
da Engenharia de Produção. A Fundação aplica tais referências no âmbito do
abrangente universo dos sistemas produtivos e da gestão de operações nos quais
a Engenharia de Produção atua.
O objetivo final é contribuir para a maior eficiência das instituições públicas e
privadas do país, em todos os segmentos econômicos e sociais, ajudando-as a
promover o desenvolvimento e o bem-estar da população.
A evolução da Engenharia de Produção não somente auxiliou a evolução de
empresas e instituições, mas também direcionou a própria Fundação, que, com
o passar dos anos, incorporou novas fronteiras de atuação, em sintonia com as
demandas do país. Tal condição possibilita à Vanzolini aceitar e gerenciar desafios
dos mais diversos portes, sempre com a mesma eficiência no que diz respeito a
prazos, qualidade e economicidade.

COMPROMISSOS CENTRAIS
DA VANZOLINI
> Elaborar e disseminar conhecimentos científicos e
tecnológicos nos campos da engenharia de produção,
administração industrial e da gestão de operações.
> Colaborar com entidades públicas e privadas no
desenvolvimento tecnológico do Brasil.
> Realizar ações de pesquisa, ensino e desenvolvimento
institucional.
> Desenvolver ações de defesa, preservação e conservação
do meio ambiente e de promoção do desenvolvimento
sustentável.
> Desenvolver projetos de capacitação de recursos
humanos.
> Desenvolver pesquisas, estudos e projetos para a
gestão de tecnologias aplicadas, entre outras, à saúde,
à educação, aos transportes e à administração nas
empresas, organizações sociais e serviços públicos.
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VOCAÇÃO PIONEIRA
Como fundação de apoio à USP e
inspiração para instituições similares e
empresas juniores que contribuem para a
Universidade, a Vanzolini tem o pioneirismo
como uma de suas marcas permanentes.
Ao longo de sua história, diversos
momentos estão associados a acontecimentos e a movimentos de vanguarda, com
impacto social e econômico e relevância
para o país.
Ao completar um ano de existência, a
Vanzolini lançou seu primeiro curso de
extensão e aperfeiçoamento, inovando
na prática da educação continuada dos
engenheiros brasileiros. A resposta da
comunidade profissional e empresarial foi
imediata – e bastante positiva.
Em 1978, a Fundação concebeu e implementou o Curso de Especialização em
Administração Industrial (CEAI), primeiro
programa de pós-graduação voltado à disseminação dos conhecimentos da Engenharia
de Produção, e que, rapidamente, assumiu
posição de liderança no mercado.
Na década de 1980, a Vanzolini se engajou
em duas iniciativas fundamentais para a
qualidade e a competitividade das empresas
e das instituições nacionais: o Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (PADCT) e o Programa Brasileiro
de Qualidade e Produtividade (PBQP).
A Fundação assumiu, assim, papel de
liderança na disseminação dos conceitos da
qualidade e da produtividade, desafios que
se tornaram permanentes nas instituições
empresariais, acadêmicas, órgãos governamentais e organismos internacionais. Essa
participação resultou, ainda nos anos 1980,
na criação de um dos maiores programas
mundiais em treinamento para a qualidade e
a produtividade.
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A posição de liderança levou a Fundação,
no começo da década seguinte, a se
tornar o primeiro organismo de certificação acreditado pela Coordenação Geral
de Acreditação do Inmetro no Brasil para
conceder certificados do Sistema de
Qualidade ISO 9001, no âmbito do Sistema
Brasileiro de Certificação.
A Vanzolini se tornou a única entidade
brasileira integrada à The International
Certification Network (IQNet), rede
composta pelas 38 mais importantes certificadoras presentes em mais de 150 países.
Tal condição se mantém até hoje, outorgando validade internacional às certificações
da instituição.
Em 2004, a Vanzolini conquistou mais uma
acreditação inédita na América do Sul – a de
primeiro e único organismo de certificação
credenciado pelo International Automotive
Task Force (IATF) para conceder a ISO/
TS 16949, certificação automotiva que
passou a ser requerida pelas montadoras
à cadeia de fornecimento da indústria
automobilística.

Projetos (FINEP), com o apoio do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq), da Secretaria de
Educação Superior e da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), e de parceiros como a
Vanzolini. O programa nasceu para tornar o
Brasil mais competitivo, por meio de seus
engenheiros e das empresas.
Ao mesmo tempo, a Fundação se integrou ao Programa Reengenharia do
Ensino de Engenharia (Reenge), voltado
à reestruturação do ensino deste campo
do conhecimento. A ação abriu espaço
para diferentes experiências de ensino
com apoio de recursos tecnológicos, que,
naquela época, foram uma iniciativa ousada.
Tal participação acabaria se tornando uma
inspiração para a Vanzolini, que, desde

então, tem mantido atuação permanente
em educação a distância e na gestão de
tecnologias em educação.
A experiência foi um fator decisivo para
a criação, em 2001, da área de Gestão
de Tecnologias em Educação (GTE), que
incorporou soluções reconhecidas por seus
resultados em projetos educacionais e de
capacitação nos setores público e privado.
Ainda no início dos anos 2000, esses
projetos anteciparam não somente tendências tecnológicas (hoje amplamente
disseminadas, como educação a distância,
videoconferência e redes sociais aplicadas
à educação, entre outras), mas, principalmente, viabilizaram políticas públicas de
educação continuada de formação e atualização de professores e de padronizações
de currículos de redes públicas.

SISTEMA DE GOVERNANÇA

É por essa trajetória que a Fundação tem sido
considerada um dos pilares da introdução
e do êxito do movimento da qualidade no
Brasil, que resultou em impactos profundos
na eficiência e na competitividade das
empresas brasileiras e companhias multinacionais presentes no país.

A Vanzolini tem um sistema de governança alinhado às
melhores práticas. Mesmo sendo uma organização de direito
privado, segue os princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, ética e transparência aos quais estão submetidas
as entidades da administração pública.

Nos anos 1990, tiveram início os programas
de capacitação em Engenharia de Produção
para o setor da construção civil, promovendo a multi e a interdisciplinaridade entre
as engenharias.

O Conselho Curador é o órgão máximo de planejamento e
administração, com seus integrantes escolhidos pelo corpo
docente do Departamento de Engenharia de Produção da
Poli-USP.

Na mesma década, a Vanzolini se envolveu
no Programa de Desenvolvimento das
Engenharias (Prodenge), do governo federal.
Tratou-se de iniciativa viabilizada por
intermédio da Financiadora de Estudos e

A estrutura organizacional é complementada pelos Conselho
Fiscal, de Ética e de Certificação, instâncias de apoio à
gestão. As atividades da Vanzolini são fiscalizadas ainda pela
Promotoria da Justiça Cível de Fundações e pelo Tribunal de
Contas do Estado.
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O ENGAJAMENTO SOCIAL DA VANZOLINI
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, mas também a ter uma dedicação prioritária a projetos que
impliquem engajamento e relevância social e atuação em parceria.

AÇÕES EDUCACIONAIS DA FUNDAÇÃO TELEFÔNICA (2014-2015)

Ao longo dos anos, 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 ação inclui ainda o projeto Escola com Celular na Cidade Digital – Águas de São Pedro.
O apoio da Vanzolini envolve pesquisa, desenvolvimento e aplicação de solução
tecnológica adequada à implementação do projeto no dia a dia dos professores da
rede pública municipal de Águas de São Pedro.

CERTIFICAÇÕES ISO 16001, SA 8000 E SELO PAULISTA DA DIVERSIDADE

A ação incluiu também instrumentos do projeto Aula Fundação Telefônica, desenvolvido
como contribuição à melhoria da qualidade da educação, a partir do estímulo ao uso nas
salas de aula de Tecnologias de Informação e Comunicação, consideradas importantes
ferramentas para a transformação da educação na América Latina.

Ao atuar nessas certificações, a Vanzolini coloca seus conhecimentos técnicos a serviço
de melhores resultados das ações de responsabilidade social de empresas e instituições.

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL (2014)

Veja a seguir alguns exemplos dessa atuação da Vanzolini:

Iniciativa conjunta da Fundação, da ONG Cidade Escola Aprendiz e da Associação de
Engenheiros Politécnicos dirigida a gestores e líderes locais como mobilizadores do processo
de educação comunitária.

Em conjunto com a Associação Parceiros da Educação, a Vanzolini desenvolveu a
gestão dos processos e atividades de apoio ao projeto da Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo para a consolidação do modelo pedagógico e a elaboração
de plano de implementação da escola de tempo integral nas séries iniciais do
Ensino Fundamental da rede pública.

TOM-SP (2014-2015)

PROGRAMA EMPRESA ILUMINADA (2007-2008)

Parceria da Vanzolini com a Poli-USP e com a Secretaria de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência para a realização da segunda versão brasileira de evento
internacional nascido em Israel. O TOM visa criar e desenvolver coletivamente, em
curto espaço de tempo (geralmente, entre dois e três dias), soluções para desafios
selecionados a partir de levantamento com entidades, pessoas com deficiência,
profissionais e especialistas.

A Vanzolini integra o grupo de empresas que apoia programas e projetos das
Casas André Luiz, instituição filantrópica que atende gratuitamente a pessoas
com deficiência intelectual.

ENGENHARIA COMUNITÁRIA (2010)

DIAGNÓSTICO E PROPOSIÇÃO DE AÇÕES EM QUATRO HOSPITAIS PÚBLICOS (2007)
Iniciativa da Vanzolini que financiou, com recursos próprios, diagnósticos, proposições
e o acompanhamento da implantação de melhorias em quatro hospitais públicos da
cidade de São Paulo: Hospital das Clínicas (foco em Seis Sigma), Hospital do Câncer (foco
em Seis Sigma), Hospital do Servidor Público Municipal (foco em processos e gestão da
informação) e Hospital Universitário (foco em ergonomia e condições de trabalho).

USP-TALKS (2016-2017)
Série de encontros, com transmissão ao vivo pela internet, originada da iniciativa da
Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo em parceria com a Livraria
Cultura e o jornal o Estado de S. Paulo, com o apoio da Vanzolini.
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A Vanzolini responde pela gestão tecnológica de portais vinculados a iniciativas
educativas da Fundação Telefônica Vivo, com destaque para os projetos Escolas que
Inovam, Dia do Voluntário e Promenino.

ESCOLA COM CELULAR – REDE SOCIAL DE SUSTENTABILIDADE (2014)
Participação da Vanzolini nos projetos-piloto das redes públicas municipais de
São Vicente e Caraguatatuba, com uso de celular. O projeto fomentou assuntos ligados
à sustentabilidade, associando-a ao currículo escolar. Com isso, possibilitou aos alunos
estudarem o tema resíduos e consumo e o princípio dos 3 R´s (reduzir, reutilizar e
reciclar). Em Caraguatatuba, o projeto envolveu ainda o estudo de doenças associadas
à urbanização, como a dengue.

FUNDAÇÃO PORTA ABERTA (2014)
A Fundação Vanzolini possui um termo de cooperação técnica para a promoção de
projeto da Fundação Porta Aberta, que tem como objetivo a reinserção, no mercado
de trabalho, de pessoas que lutam contra a dependência química. A partir deste termo,
a Vanzolini tem auxiliado na divulgação e realização de eventos promovidos pela
Fundação Porta Aberta.
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A ORIGEM DA VANZOLINI
Comprometida com o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, a
Vanzolini nasceu com a missão de colaborar para que os processos produtivos
e de gestão das empresas brasileiras
fossem elevados a um novo patamar de
excelência.
A Fundação tem sua origem no
esforço liderado pelo professor Ruy
Aguiar da Silva Leme, nos anos 1950,
para a criação do primeiro curso superior de Engenharia de Produção do
país. A iniciativa foi uma resposta às
dificuldades de estruturação da jovem
indústria local e, em especial, aos baixos
índices de produtividade das fábricas.
No confronto com essa realidade,
o professor Ruy Leme propunha
uma Engenharia que fosse capaz de
“transitar entre os conhecimentos
da economia, da administração de

empresas e das ciências sociais, para
conceber, planejar e gerir as empresas brasileiras”. Em 1958, a Engenharia
de Produção passou a fazer parte dos
cursos da Escola Politécnica.
Quase dez anos depois, a demanda
por profissionais especializados havia
aumentado de tal forma que se tornou
urgente levar para dentro das empresas os conhecimentos resultantes do
curso, com o objetivo de capacitar um
número crescente de profissionais.
Foi nesse contexto que surgiu a
Vanzolini, em março de 1967, com
a responsabilidade de desenvolver e
disseminar, de forma inovadora, conhecimentos científicos e tecnológicos
essenciais não apenas à Engenharia
de Produção, mas, principalmente, à
gestão operacional de empresas do
setor industrial.

A TRAJETÓRIA
1967
Lançamento dos primeiros cursos de
extensão e aperfeiçoamento.

1978
Participação no Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do
Ministério da Indústria e Comércio.

1990
Primeira entidade credenciada pelo Inmetro
para conceder certificados de conformidade
do sistema de qualidade.

1996
Adesão à The International Certification Network (IQNet),
rede mundial de referência na área de certificação.

1998
Credenciamento da Vanzolini pela Organização Nacional de
Acreditação (ONA) para certificar hospitais, laboratórios e
sistemas de radiologia nos setores público e privado.

2001

A ESCOLHA DO NOME
O nome da Fundação homenageia o engenheiro
civil Carlos Alberto Vanzolini. Formado pela Escola
Politécnica, em 1925, ele se tornou professor
catedrático da escola em 1943, ao defender a
tese “Concorrência Monopolística”, primeira a ser
apresentada na Escola no campo hoje definido
como Engenharia de Produção.

Primeira instituição da América do Sul a obter
credenciamento da International Automotive Task
Force, como organismo de certificação da cadeia de
fornecedores da indústria automobilística.

2007

Parceria com a Universidade West Virginia (EUA) para
aprofundamento de conhecimentos em negócios, com
foco nos alunos de MBA e dos cursos de Especialização.

2015
50 anos de atividades da Vanzolini.
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Criação da Fundação Vanzolini.

1968
Instituição do Curso de Especialização em
Administração Industrial.

1984
• 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.

1992
Parceria com o governo paulista no Programa Permanente
da Qualidade e Produtividade no Serviço Público.

1997
Lançamento do curso de pós-graduação lato sensu:
“Especialização em Gestão de Projetos”.

2000
• Criação da
área de Gestão
de Tecnologias
Aplicadas à
Educação (GTE).

2004

• 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.

• 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.

• Participação na
criação da Rede do
Saber, rede pública
do governo paulista
para formação e
capacitação com
uso de tecnologias.

• Criação da certificação
Processo AQUA
para construções
sustentáveis.

2014
Lançamento da certificação AQUA para
instalações portuárias.

2017
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ATUAÇÃO EDUCACIONAL EM
QUATRO GRANDES FRENTES
> Cursos de atualização (de curta duração), que
propiciam aos alunos informações sobre temas
específicos.

EDUCAÇÃO

> Programas de capacitação (de média duração),
que aprofundam conhecimentos em assuntos
fundamentais à engenharia de produção e à gestão
de operações.

EXCELÊNCIA NA CAPACITAÇÃO E NO
APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS
Programas e cursos da Fundação unem saber acadêmico e
experiência prática para atender às exigências profissionais
e às demandas da sociedade

O

compromisso com a atividade
educacional acompanha a Vanzolini
desde a criação, na condição de
pilar histórico e um dos mais importantes
de sua trajetória.
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profissionais e da sociedade. Os cursos
também incorporam os conhecimentos
gerados em pesquisas, estudos, workshops
e palestras.

Ao promover o ensino, a capacitação e o
aperfeiçoamento de profissionais, oferecendo cursos de educação continuada,
a instituição contribui para que a geração
e a disseminação de conhecimentos nos
campos da Engenharia de Produção e da
gestão de operações, projetos, serviços e
qualidade estejam disponíveis a um número
cada vez maior de pessoas.

Além das atividades presenciais em seu
Centro de Treinamento, em São Paulo,
a Vanzolini oferece também programas
de educação a distância. São igualmente
desenvolvidos cursos in company, que
atende a grupos fechados e para os quais
estão disponíveis todos os programas
do portfólio, ou cursos/programas
sob demanda, a partir de soluções
customizadas.

Com cerca de 170 professores, que
mesclam excelência acadêmica e experiência prática, a Vanzolini oferece em
seus programas interação constante
entre o saber universitário e as exigências

É no segmento de longa duração que está,
inclusive, o programa de maior longevidade
da Vanzolini – o Curso de Especialização em
Administração Industrial, criado em 1978 e
que já formou mais de 14 mil profissionais.

> Cursos internacionais, que são desenvolvidos com
universidades do exterior.
> Programas de especialização de longa duração
(pós-graduação lato sensu), executados em
parceria com a USP.

A esse curso se somam outros seis
programas de especialização/MBAs
(Master Business Administration), com
certificados de conclusão emitidos pela
USP, resultado de convênio firmado com a
Poli em 1978.
Com no mínimo 360 horas de duração, os
programas de pós-graduação lato sensu
são os seguintes:

> Curso de Especialização em
Administração Industrial
> Curso de Especialização em Logística
Empresarial

> Curso de Especialização em Gestão de
Projetos
> Curso de Especialização em Gestão de
Projetos em TI

> Curso de Especialização em Qualidade e
Produtividade

> MBA em Gestão da Inteligência
Competitiva
> MBA em Gestão de Operações.
Os cursos internacionais da Vanzolini são
formatados em conjunto com universidades do exterior, desenvolvendo e
aperfeiçoando competências de alunos de
especialização e MBA. A Fundação oferece
dois módulos internacionais, mantidos
com a University of Manchester (programa
de educação executiva internacional) e
com a West Virginia University (dirigido à
instrução sobre temas e tendências em
negócios internacionais). Os dois cursos
são realizados em instalações das duas
universidades.
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A Vanzolini é hoje, por exemplo, a única instituição brasileira integrada a The
International Certification Network (IQNET), rede composta pelas 38 mais
importantes certificadoras em atuação em 150 países. Detém ainda o título de
primeira e única organização da América do Sul credenciada pelo International
Automotive Task Force, o que lhe possibilita conceder a certificação ISO/TS
16949, requerida pela indústria automobilística à sua cadeia de fornecedores.

CERTIFICAÇÃO

A Fundação foi também uma das primeiras entidades autorizadas pela
Organização Nacional de Acreditação (ONA) a certificar a qualidade em organizações como hospitais, laboratórios e serviços de diagnóstico por imagem,
odontológicos, de pronto atendimento, de atenção domiciliar e de hemoterapia.

PIONEIRISMO E
TRAJETÓRIA INOVADORA
Atuação colabora para o aprimoramento
de sistemas de gestão e a evolução de
importantes setores econômicos

A

Vanzolini é referência em certificações no Brasil desde 1990, quando
se tornou a primeira instituição autorizada pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) a
conceder certificados para sistemas de gestão da qualidade baseados na
norma ISO 9001.
Esse pioneirismo não apenas colaborou para a construção de um histórico
de excelência nesse campo original, mas também favoreceu o surgimento
de novas vocações, hoje materializadas no atendimento a setores variados,
como transportes, saúde, indústria automotiva, construção civil, agricultura e
tecnologia da informação, em suas demandas por certificação.
Tal abrangência reforça a contribuição da Vanzolini à atualização dos sistemas
operacionais e de gestão, cujos efeitos não se limitam à qualidade de produtos
e serviços ou ao controle de impactos socioambientais, gerando repercussão
também na evolução de diversos segmentos econômicos.
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O compromisso com a inovação se traduz, por
exemplo, no lançamento constante de serviços que
correspondam ou se antecipem às expectativas da
sociedade, como a certificação Processo Aqua – Alta
Qualidade Ambiental, para construções sustentáveis.
Trata-se da versão nacional de certificação de
origem francesa e cuja aplicação no país é feita com
exclusividade pela Vanzolini, como representante da
rede Haute Qualité Environnementale (HQE).
Desde 2016, a Fundação também está acreditada pelo
Inmetro para inspecionar redes de distribuição interna
de gases combustíveis residenciais e comerciais.
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ÁREAS E CERTIFICAÇÕES
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:
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QUALIDADE

ISO 9001

MEIO AMBIENTE

ISO 14001
ISO 14064-1

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

ISO 16001
SA 8000
Selo Paulista de Diversidade

INDÚSTRIA
AEROESPACIAL

NBR 15100

SAÚDE

ONA
ISO 13485

SEGURANÇA E SAÚDE
OCUPACIONAL

OHSAS 18001

ALIMENTAÇÃO

ISO 22000
Selo Produto de São Paulo
APPCC (HACCP)
Feed & Food Safety

CENTRAIS DE
RELACIONAMENTO

Probare (Selo de Ética e Maturidade de Gestão)

TELECOMUNICAÇÕES

TL 9000

GOVERNANÇA E
GESTÃO

Boas Práticas do Conselho de Administração

CONSTRUÇÃO CIVIL

Conformidade de Empresas de Serviços e Obras,
Construção Sustentável
• Processo Aqua
• Selo Rgmat
• Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
• Tubulações de Gás (residencial e comercial)

MÍDIA

Selo de Tiragem

TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

ISO/IEC 27001,
ISO/IEC 20000-1
GoodPriv@cy
ISO/IEC 29110-4

ACESSIBILIDADE

ABNT 9050

TRANSPORTE

SASSMAQ
Monitriip

INDÚSTRIA
AUTOMOBILÍSTICA

ISO/TS 16949
Pneus
Componentes automotivos

ÓLEO E GÁS

Conteúdo local
ISO/TS 29001
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do Saber, uma das maiores redes públicas de videoconferência e colaboração
virtual com finalidades pedagógicas da América Latina.
A Rede do Saber tem a missão de apoiar a oferta de formação continuada de
qualidade aos professores e agentes educacionais dos 645 municípios paulistas,
alcançando anualmente cerca de 438 mil profissionais, por meio de mais de
4,5 milhões de horas de atividades (videoconferências, transmissões em vídeo
por streaming e uso de ferramentas web).

GTE

TECNOLOGIA PARA VENCER
DESAFIOS EDUCACIONAIS
Expertise no uso de recursos digitais de
comunicação é diferencial em processos de ensino
nas esferas pública, privada e corporativa

A Fundação também participou do desenvolvimento e da implementação do
programa Ensino Médio em Rede, iniciativa do governo paulista para oferecer
formação continuada a gestores e professores que atuam nessa etapa escolar.
Caracterizado pela metodologia inovadora e a articulação de diferentes atores e
tecnologias, o projeto alcançou 60 mil profissionais entre 2004 e 2006.
As soluções de redes educacionais desenvolvidas pela Vanzolini também
possibilitaram ao governo de São Paulo cumprir metas ousadas em capacitações
continuadas para gestores públicos, com foco numa prestação de serviços mais
eficiente à população. Foi o caso do programa  tecReg (Tecnologia de Apoio para
as Redes de Escolas de Governo), rede de comunicação apoiada em mídias digitais
que ofereceu entre 2009 e 2015 capacitação a 700 mil servidores dos setores de
saúde, segurança pública, fazenda e gestão pública.

S

intonizada com os desafios crescentes vividos pelo país na educação, na
formação continuada e nas atividades de capacitação profissional, a Vanzolini
aplica suas competências na concepção e gestão do desenvolvimento de
programas inovadores e de impacto, mobilizando avançadas tecnologias de
comunicação e informação.
A Fundação tem um longo histórico de atuação em projetos educacionais com
o suporte de tecnologias digitais. O primeiro passo se deu ainda em 1995, com a
participação no projeto Reengenharia do Ensino de Engenharia no Brasil, do então
Ministério da Ciência e Tecnologia.
A intensificação das demandas levaram à criação, em 2001, da área de Gestão de
Tecnologias em Educação (GTE), responsável, hoje, pelos projetos da Fundação em
educação pública, privada e corporativa.
As parcerias com a educação pública assumem papel de grande relevância na
atuação da Vanzolini, não apenas pelas forças mobilizadas e as metas alcançadas,
mas, principalmente, pelo impacto gerado num grande número de pessoas –
professores, gestores, alunos e famílias.
Por meio da GTE, a Fundação foi, por exemplo, responsável pela gestão dos
processos de modelagem, implementação, desenvolvimento e operação da Rede
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ABRANGÊNCIA E DIVERSIFICAÇÃO
DE SERVIÇOS
Com foco no aperfeiçoamento do uso de tecnologias em processos educacionais, a Vanzolini
oferece, por meio da GTE, amplo portfólio de serviços, muitos deles desenvolvidos sob
demanda, visando ao atendimento das necessidades de cada parceiro.
Esses serviços estão distribuídos em quatro grupos de soluções: programas educacionais,
redes educacionais, EAD e produção multimeios.

PROGRAMAS EDUCACIONAIS
> Diagnóstico e plano estratégico em políticas públicas, envolvendo estratégias educacionais
para programas de formação nos processos de formulação e/ou implementação.
> Análise e revisão de indicadores de avaliação institucional, incluindo a proposição de
instrumentos de coleta de dados e ações de formação.
> Desenvolvimento de pesquisas qualitativas e quantitativas de programas educacionais, por
meio de grupos focais, de sistemas e de formulários eletrônicos, dentre outros.
> Estudos e consolidação de modelos pedagógicos e educacionais, com a elaboração de
projetos para sua implementação.
> Gestão de portfólio de programas de formação nas modalidades EAD ou semipresencial,
incluindo a sistematização do projeto pedagógico, das metodologias, da identidade visual e
das soluções para publicação e distribuição de conteúdos.
> Apoio à implantação, ao acompanhamento e à avaliação de programas educacionais, por
meio de metodologias e ferramentas adequadas aos processos de ensino e aprendizagem.
> Análise de currículos educacionais visando ao alinhamento e à articulação de ações e
projetos às diretrizes curriculares (municipais, estaduais ou federal), envolvendo pesquisas
sobre desempenhos e resultados educacionais.
> Planejamento, modelagem e implementação de programas de formação, incluindo a
possibilidade de utilização de tecnologias da informação e da comunicação.
> Modelagem pedagógica (design instrucional), produção, transposição e distribuição de
conteúdos em diversos formatos e mídias, adequação de ambientes de aprendizagem com
suporte de ferramentas de gestão e monitoramento.
> Acompanhamento, controle e monitoramento de ações educacionais durante a execução
dos programas e cursos.
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REDES EDUCACIONAIS
> 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 a
posterior operação, manutenção e suporte técnico.
> Gestão do planejamento, desenvolvimento e operação de sistemas, plataformas e
ambientes em rede com finalidades educacionais.

EAD
> Apoio à inovação em processos e em sistemas de ensino e aprendizagem.
> Concepção, desenvolvimento tecnológico e manutenção de portais educacionais.
> Especificação, configuração e implantação de ambientes virtuais de colaboração e
aprendizagem (e suas respectivas ferramentas de comunicação) e gestão administrativa
e pedagógica.
> Aplicação e customização de tecnologias para apoio às atividades pedagógicas e
gerenciais.
> Gestão de ambientes de aprendizagem, incluindo a logística de operação e o
gerenciamento operacional.

PRODUÇÃO MULTIMEIOS
> Concepção, desenvolvimento e implementação de metodologias e materiais de apoio
pedagógico impressos e na web.
> Gestão dos processos de planejamento, de produção de conteúdos com tratamento
editorial para mídias eletrônicas (vídeo, videoaula, animações, personagens, infográficos e
objetos digitais em geral), videoconferência, webconferência, teleconferência e também
para impressos e gestão da publicação em plataformas e ambientes e das transmissões
de aulas em estúdio.
> Pesquisa e organização de documentação para preservar e disseminar o acervo de
conhecimento, com produção de materiais e vídeos.
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ESTUDOS E PROJETOS

ATUAÇÃO MULTIDISCIPLINAR
COM SOLUÇÕES SOB MEDIDA
Qualificação técnica e conhecimento acadêmico
asseguram diagnósticos precisos e resultados
sustentáveis aos contratantes

Outra característica é o intenso envolvimento com os negócios e os desafios dos
contratantes, favorecido pela constante troca de informações. Isso resulta na
proposição de soluções sólidas, inovadoras e sustentáveis e a oferta de suporte para
o alcance do desempenho desejado.
Nesse contexto, destaca-se também a transferência dos conhecimentos gerados nos
projetos e a formação das equipes dos parceiros e contratantes, visando à perenidade
das boas práticas e da eficiência de gestão. A capacitação dos colaboradores se dá no
local de trabalho ou em unidades da Vanzolini.

CAMPOS DE ATUAÇÃO EM
ESTUDOS E PROJETOS

Logística e
Cadeias de
Suprimentos

•
•
•
•
•
•
•

Gerenciamento de operações logísticas
Projeto de malha logística (logistics footprint)
Planejamento e operação da logística urbana
Internet das Coisas (Internet of Things) aplicada à logística
Seleção de operadores logísticos (sourcing biddings)
Sustentabilidade na cadeia de suprimentos
Big Data aplicado à logística

Gestão da Inovação

•
•
•
•
•
•

Avaliação organizacional
Organização de equipes de P&D ou de equipes de projeto do produto
Processos de gestão da inovação: avaliação e implantação
Gestão da incerteza, métodos de avaliação de projetos radicais
Apoio ao desenho de programas de inovação
Monitoramento e controle de riscos

Política Industrial
e de Apoio à
Economia Criativa

• Estudos prospectivos setoriais
• Implementação de iniciativas públicas
• Avaliação de resultados e sugestão de aperfeiçoamento em políticas
públicas
• Mapeamento e avaliação de arranjos produtivos locais e de clusters
de economia criativa

Gestão de
Projetos

•
•
•
•

C

omo evolução de suas atividades de educação e disseminação de
conhecimentos, a Vanzolini tem intensificado, ao longo dos anos,
seus serviços na forma de estudos e projetos para a iniciativa privada
(empresas de todos os portes), a administração pública e o terceiro setor, em
cumprimento de sua missão estatutária.
A atuação nesse campo evidencia as competências multidisciplinares da
Fundação ao mesmo tempo que amplia o alcance e a oferta de soluções
personalizadas e sob medida.
Essa área é integrada por professores do Departamento de Engenharia de
Produção da Poli-USP e profissionais associados, que aportam à instituição
experiência em áreas correlatas.
Os conhecimentos acadêmicos e os oriundos da prática constituem diferencial
da Vanzolini na missão de traduzir demandas e desenvolver estudos e projetos
que assegurem diagnósticos precisos e resultados consistentes e duradouros.
O uso de metodologias inovadoras, a vivência prática e a visão sistêmica da
equipe de profissionais fortalecem a originalidade dos serviços.
Dessa forma, a Fundação atende desde demandas pontuais até problemas de
grande complexidade, que exigem soluções únicas e customizadas.
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Implantação ou terceirização de Project Management Office (PMO)
Estruturação de gestão de portfólio
Desenvolvimento de metodologia em gestão de projetos
Avaliação organizacional e individual
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CAMPO

SOLUÇÕES

CAMPO

SOLUÇÕES

Gestão de
Produtos e
Serviços

• Planejamento e organização de sistema de produtos e serviços

Gestão Industrial

•
•
•
•

Modelos de previsão de demanda
Planejamento, programação e controle da produção (PPCP)
Advanced Planning & Scheduling (APS)
Estratégias de manufatura

Tecnologia da
Informação

• Gestão de fornecedores em tecnologia da informação

Produtividade

•
•
•
•
•
•
•

Indicadores de desempenho
Balanced Scorecard (BSC)
Cronoanálise
Arranjo físico (layout)
Movimentação e armazenagem de materiais
Gestão de mudanças
Gestão por resultados

Lean Production

•
•
•
•
•
•
•

Lean Manufacturing
Lean Service
Lean Office
Value Stream Mapping (VSM)
Manutenção autônoma e Overall Equipment Effectiveness (OEE)
Grupos Kaizen
Modelagem matemática e/ou programação finita para os gargalos e as
capacidades do sistema produtivo

Sistemas de
Gestão da Saúde

•
•
•
•
•

Sistemas de gestão certificáveis por entidades independentes
Gerenciamento de riscos e segurança do paciente
Diagnóstico de sistemas de gestão aplicáveis à saúde
Avaliações de certificação/acreditação
Sistemas de operações em hospitais

Sustentabilidade

•
•
•
•
•
•
•

Imagem sustentável
Identificação de requisitos sustentáveis
Desenvolvimento de fornecedores e materiais sustentáveis
Melhorias sustentáveis em processos
Pesquisa e desenvolvimento de produtos e soluções sustentáveis
Sustentabilidade na cadeia produtiva
Guia de boas práticas

Economia e
Finanças da
Produção

•
•
•
•

Avaliação de empresas, setores e cadeias produtivas
Modelos econométricos e matemática financeira aplicada
Engenharia de custos
Avaliação do parque de equipamentos

Gestão de Riscos
Operacionais

•
•
•
•

Avaliação de riscos
Simulações probabilísticas e análise quantitativa de riscos
Planos de ação
Monitoramento e controle de riscos

• Tratamento dos cinco gaps na gestão de serviços
• Acordos de nível de serviços (service level agreements)

• Desenvolvimento e gestão de projetos de sistemas e softwares
• Estratégia e governança em tecnologia da informação
• Seis Sigma aplicado a processo de software
• Implantação de garantia de qualidade (quality assurance) independente

Organização
do Trabalho
e Gestão de
Pessoas

• Administração de conflitos
• Gestão do tempo e de carreiras
• Metodologia de apoio à decisão de dimensionamento de quadro de
pessoal
• Técnicas de comunicação escrita e oral
• Clima organizacional
• Gestão de mudança organizacional
• Metodologia para projeto e implantação de grupos semiautônomos

Ergonomia e
Psicodinâmica
do Trabalho

• Análise ergonômica do trabalho
• Análise da atividade voltada para a usabilidade de sistemas
informatizados
• Contribuições da ergonomia para projetos de engenharia
• Ações em psicodinâmica do trabalho
• Implantação de comitês de melhoria
• Supervisão em ergonomia

Gerenciamento
por Processos

• Mapeamento e modelagem de processos
• Melhoria de processos
• Engenharia de processos/negócios para requisitos de sistemas

Qualidade

• Análise dos efeitos e modos de falhas
• Gestão da qualidade ambiental, responsabilidade social, segurança e
saúde ocupacional
• Quality Function Deployment (QFD)
• Ferramentas de qualidade

Seis Sigma

• Elaboração do plano de implementação e seleção dos projetos e dos
especialistas em Seis Sigma
• Capacitação da liderança da empresa
• Suporte aos projetos dos especialistas (coaching)
• Treinamento de especialistas em vários níveis (Master Black Belts,
Black Belts, Green Belts e White/Yellow Belts)
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D)
A Vanzolini realiza atividades de Pesquisa e Desenvolvimento desde a década
de 1980, quando foi convidada pelo então Ministério da Ciência e Tecnologia a
participar do Projeto de Especialização em Gestão da Qualidade (PEGQ).
Esse programa teve como resultados a estruturação do Sistema de Normalização
e Qualidade do país e o desenvolvimento da área de Certificação da Vanzolini.
De lá para cá, a Fundação tem trabalhado na concepção e no desenvolvimento de
novas certificações como a Aqua-HQE, desenvolvida juntamente com instituições
francesas. Desdobramento de uma tese de pós-doutorado desenvolvida no
Departamento de Engenharia de Produção da Poli-USP, essa certificação visa à
sustentabilidade na construção civil.

DOIS PROJETOS RECENTES DESENVOLVIDOS NAS
ÁREAS DE SAÚDE E DE APLICAÇÕES INDUSTRIAIS:
1. Desenvolvimento tecnológico de soluções para uso
hospitalar – Cleaner 2.0
Em parceria com o Laboratório de Inovação da Engenharia de
Produção da Poli (Inovalab) e o Hospital Albert Einstein, foram
desenvolvidos os conceitos e os protótipos de um equipamento
para a higienização de cateteres. Esse projeto visa à criação
de um produto efetivamente disruptivo que contribua
significativamente para a redução dos níveis de infecções no
sistema hospitalar.
2. Projeto de um sistema de segurança para
empilhadeiras
A Ambev tinha um problema de segurança do trabalhador nos
ambientes de movimentação de materiais em seus armazéns
e em suas fábricas. Na falta de soluções de mercado que
atendessem a essa necessidade, em parceria com a Escola
Politécnica e a companhia de bebidas, foi desenvolvido um
sistema de segurança para empilhadeiras utilizando tecnologia
RF-ID. O produto foi testado em bancada e em campo.
Uma patente foi depositada, e, atualmente, há duas empresas
licenciadas para utilizar essa tecnologia.
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PRÊMIO AREDE 2010
Premiação ao V Congresso Internacional EducaRede, realizado pela Fundação Telefônica
no ambiente da internet.

PRÊMIO HOSPITAL BEST 2010
Reconhecimento da Associação Brasileira de Marketing em Saúde e da revista Saúde Best
à Vanzolini na categoria “Instituição Acreditadora do Ano”.

PRÊMIOS

PRÊMIO AREDE 2008
Distinção da Fundação Bit Social ao portal EducaRede, da Fundação Telefônica.

RECONHECIMENTO E
VALORIZAÇÃO DA SOCIEDADE
Com seus projetos, Vanzolini e parceiros têm amplo
histórico de conquistas em eventos e iniciativas setoriais

PRÊMIO TI 2007
Reconhecimento da Plano Editorial ao curso “Pregão Eletrônico a Distância”, elaborado
pela Vanzolini para a Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo.

PRÊMIO E-LEARNING BRASIL 2006
Premiação à Rede do Saber, projeto da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
e que teve a Vanzolini como responsável pelo desenvolvimento e pela implementação.

PRÊMIO MÁRIO COVAS 2006
Conquista da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo pelo programa Ensino Médio
em Rede, de capacitação de professores e gerido pela Vanzolini.

A

o longo dos anos, projetos desenvolvidos por contratantes, com a participação da
Vanzolini, têm sido objeto de diversos reconhecimentos e premiações. A seguir os
principais destaques.

Reconhecimento ao projeto EducaRede pelo Conselho de Empresários da América Latina,
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa e Unesco.

MARKETING BEST SUSTENTABILIDADE 2015

EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 2005

Prêmio concedido ao case “Processo Aqua” (Alta Qualidade Ambiental), sistema de
certificação ambiental para edificações introduzido de forma pioneira, no Brasil, pela Vanzolini.

Prêmio da Associação Brasileira de Educação a Distância ao projeto Rede do Saber.

PRÊMIO TOP EDUCAÇÃO 2014

Destaque ao projeto Rede do Saber, na categoria Tecnologias.

Concedido pela Revista Educação ao portal EducaRede, criado em 2002 pela Fundação
Telefônica para oferecer a professores conteúdos educativos gratuitos e promover a
reflexão sobre práticas pedagógica e de aprendizagem que usam tecnologias. O projeto
foi realizado em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e
Ação Comunitária (Cenpec).

PRÊMIO AREDE 2013
Reconhecimento da Fundação Bit Social ao projeto Aula Fundação Telefônica, voltado
à inovação nos processos de ensino e aprendizagem em sala de aula e à formação de
educadores para a incorporação das tecnologias da informação e comunicação.

PRÊMIO E-LEARNING BRASIL 2010
Prêmio Referência Nacional em Administração Pública ao Programa de Gestão
Governamental (PGG) – Planejamento e Orçamento nos Municípios, criado pelo governo
paulista para capacitar profissionais da administração pública.
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REFERÊNCIA EM INVESTIMENTO SOCIAL EM EDUCAÇÃO 2005

PRÊMIO MÁRIO COVAS 2005
PRÊMIO CIDADANIA 2003
Reconhecimento ao projeto EducaRede.

PRÊMIO TOP DE VENDAS 2003
Homenagem ao projeto Rede do Saber pela Associação dos Dirigentes de Vendas e
Marketing do Brasil.

PRÊMIO FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) 2003
Distinção ao projeto PEC Formação Universitária – Municípios, de graduação de professores
da rede pública. O projeto resultou de parceria entre a Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e a Vanzolini.

PRÊMIO E-LEARNING BRASIL 2003
Destaque ao PEC Formação Universitária – Municípios na categoria Projetos Educacionais.
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INFORMAÇÕES
CORPORATIVAS

CONSELHO CURADOR
(em ordem alfabética)

PRODUÇÃO EDITORIAL REALIZADA PELA ÁREA
DE GESTÃO DE TECNOLOGIAS EM EDUCAÇÃO

Alberto Wunderler Ramos

Gestão editorial: Sabrina Lucila de Araujo

Celma de Oliveira Ribeiro

Revisão: Ismar Silva Leal

Fernando José Barbin Laurindo

Leitura final: Luis Marcio Barbosa e Thomas Rose

Fernando Tobal Berssaneti

Redação e edição: Buscato Informação Corporativa

Marcelo Schneck de Paula Pessôa

Projeto gráfico: Adesign

Mauro de Mesquita Spinola
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

DIRETORES DE ÁREA
Educação – Roberto Marx
Certificação – José Joaquim A. Ferreira
Gestão de Tecnologias em Educação – Guilherme Ary Plonski
Estudos e Projetos – João Amato Neto
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CURSOS E
PROJETOS
REALIZADOS

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

CAPACITACÃO

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE
AGENTE LEAN

Objetivo
Desenvolver a habilidade dos participantes para gerir processos de mudança da cultura atual da
empresa para a cultura Lean.
Público-alvo
Gerentes, supervisores, facilitadores do lean thinking, analistas de melhoria de processos, líderes de
grupos de melhoria e consultores internos de produtividade, qualidade ou excelência operacional.
Principais diferenciais
>> Desenvolve habilidades para gerir processos de melhoria contínua no Programa de Certificação
de Agente Lean.
>> Módulos ministrados por ex-colaboradores da Toyota do Brasil e profissionais especialistas em
implantação de processos Lean em empresas de vários países, portes e segmentos (manufatura,
saúde, serviços e agronegócio).
>> Palestras ministradas por gestores de empresas com processos Lean implantados.
>> Exposição de cases práticos de aplicação das técnicas Lean elaborados por grupos de alunos.
>> Visitas a sites onde o Lean já está implantado (opcionais).
>> Material didático incluso no curso.

Coordenador
Paulino Graciano Francischini – Prof. Doutor em Engenharia de Produção
Estrutura
140 horas de carga horária; composto de 13 disciplinas.

EDUCAÇÃO

CAPACITACÃO

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
PARA ENGENHEIROS

Objetivo
Expor aos participantes os conhecimentos, habilidades e técnicas necessários para o entendimento
da gestão corporativa integrada, buscando orientá-los no sentido de poderem participar de todo o
processo administrativo corporativo.
Público-alvo
Profissionais de formação técnica (engenheiros, técnicos etc.) que queiram se preparar para
atividades de gestão, coordenação, supervisão ou controle de processos administrativos ou das
equipes envolvidas nesses processos.
Principais diferenciais
>> Com disciplinas modernas, este curso capacita os alunos nas técnicas mais atuais da gestão de
pessoas de uma maneira interativa e contemporânea.
>> Material didático incluso no curso.

Coordenador
Antonio Rafael Namur Muscat – Prof. Doutor em Engenharia de Produção
Estrutura
200 horas de carga horária, incluindo TCC; com duração de aproximadamente nove meses.

EDUCAÇÃO

CAPACITACÃO

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE
DE NEGÓCIOS

Objetivos
>> Capacitar profissionais para identificar as necessidades de negócios e conceber soluções
para atendê-las.
>> Aumentar a experiência do profissional de negócios com o conhecimento de técnicas para
estruturar as soluções empresariais.
>> Preparar profissionais para exercerem o papel de analista de negócios permitindo uma nova
dinâmica em sua carreira.

Público-alvo
Profissionais formados em Engenharia, Computação, Análise de Sistemas e áreas similares, bem
como Administração de Empresas, que almejam migrar para a atividade de Análise de Negócios.
Principais diferenciais
>> Com abordagem inédita no mercado, o programa foi desenvolvido por professores do
Departamento de Engenharia de Produção da Poli-USP e por consultores experientes em suas áreas.
>> O profissional sairá desse curso com perfil inovador, uma vez que as disciplinas complementam
as capacitações técnicas dos profissionais de Tecnologia da Informação que carecem de conhecimento na área de negócios.
>> Material do curso já incluso.

Coordenador
Marcelo Schneck de Paula Pessôa – Prof. Doutor em Engenharia Elétrica
Estrutura
108 horas de carga horária; composto de sete disciplinas; com duração de aproximadamente
cinco meses.

EDUCAÇÃO

CAPACITACÃO

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM BLACK BELT LEAN
SEIS SIGMA

Objetivos
>> Formar especialistas que conduzirão projetos de melhoria em processos empresariais e que
também atuarão como consultores internos em melhoria contínua.
>> Apresentar a metodologia DMAIC e as ferramentas básicas, intermediárias e avançadas do Lean
Seis Sigma.

Público-alvo
Gerentes, engenheiros, administradores de empresas e demais profissionais responsáveis pela
implantação e pelo apoio à metodologia Lean Seis Sigma.
Principais diferenciais
>> Todos os professores são seniores com vivência na implantação de Lean Seis Sigma.
>> O curso faz uso intensivo de laboratório com computadores e softwares para análise de dados.
>> Laboratório equipado com computador e projetor para professor e microcomputadores para
participantes, todos com Minitab 17.
>> Não é necessário que o participante leve seu notebook ou que adquira qualquer software.
>> Material didático incluso no curso.

Coordenador
Alberto Wunderler Ramos – Prof. Doutor em Engenharia de Produção
Estrutura
>> 144 horas de carga horária.
>> É necessária a realização e a apresentação de projeto desenvolvido e implantado em uma empresa
para prestar o exame.

EDUCAÇÃO

CAPACITACÃO

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DA
QUALIDADE E DE PROCESSOS

Objetivo
Capacitar o participante nas mais modernas metodologias, ferramentas e práticas de Gestão da
Qualidade e Gestão de Processos e torná-lo apto a melhorar sistemas, processos, atividades e,
consequentemente, a obter ganhos de desempenho na organização onde atua.
Público-alvo
Dirigido, principalmente, a representantes da direção, gerentes, supervisores e coordenadores de
áreas de empresas, bem como agentes de mudanças e profissionais liberais.
Principais diferenciais
>> O curso apresenta ao participante formas de identificar, analisar e melhorar o desempenho dos
processos-chave de negócio, ou seja, os processos que mais impactam a satisfação dos clientes.
>> Material didático incluso no curso.

Coordenadores
>> Antonio Rafael Namur Muscat – Prof. Doutor em Engenharia de Produção
>> Fernando Tobal Berssaneti – Prof. Doutor em Engenharia de Produção

Estrutura
160 horas de carga horária; composto de oito disciplinas; duração de aproximadamente sete meses.

EDUCAÇÃO

CAPACITACÃO

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE
OPERAÇÕES LOGÍSTICAS

Objetivos
>> Formar profissionais com conhecimento dos conceitos e da prática das operações logísticas,
bem como do uso de ferramentas e metodologias capazes de alcançar ganhos de desempenho
na organização.
>> Atender profissionais que atuam ou desejam atuar nas áreas de suprimentos, distribuição,
armazenagem, transporte e planejamento, com conteúdo essencialmente prático e voltado para
o mercado.
>> Ao concluir o curso, o aluno estará apto a atuar como profissional da área de Logística, capaz
de identificar e resolver problemas, sobretudo de Engenharia e Gestão da Logística.

Público-alvo
O curso é dirigido a dois grupos de profissionais: o primeiro com pouca ou nenhuma experiência
na área, incluindo recém-formados ou alunos de graduação (cursando o último ano) que desejam
trabalhar na área de Logística; e o segundo grupo inclui profissionais da área em busca de aperfeiçoamento e complementação na formação em Logística.
Principais diferenciais
>> Desenvolvido por renomados professores de Logística e Supply Chain da Escola Politécnica da
USP (Poli-USP), o programa está voltado para os conceitos e processos associados às áreas
de Gestão de Estoques, Armazenagem e Transporte.
>> Oferta do curso aos sábados.
>> Conteúdo essencialmente prático e voltado para o mercado.
>> Ideal para quem está iniciando a carreira na área de Logística ou busca aperfeiçoamento.
>> Material didático incluso no curso.

Coordenador
Hugo Tsugunobu Yoshida Yoshizaki – Prof. Doutor em Engenharia de Produção
Estrutura
120 horas de carga horária distribuídas em seis disciplinas; visita técnica ao porto de Santos (SP)
realizada durante o curso.

EDUCAÇÃO

CAPACITACÃO

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO
DE PROJETOS

Objetivo
Qualificar o profissional para participar ativamente das equipes de planejamento e gestão de projetos,
destacando-se no mercado de trabalho.
Público-alvo
Dirigido a profissionais de nível superior, com até cinco anos de experiência profissional, que atuem
como membros de equipe de projetos e que busquem uma nova visão abrangente sobre as técnicas
de administração de projetos (é desejável o conhecimento de leitura e interpretação da língua
inglesa).
Principais diferenciais
>> Foco no uso prático das técnicas de gerenciamento de projetos na realidade nacional.
>> Material didático incluso no curso.

Coordenador
Fernando Tobal Berssaneti – Prof. Doutor em Engenharia de Produção
Estrutura
160 horas de carga horária, contando com sete disciplinas e simulação de projeto; com duração de
sete meses.

EDUCAÇÃO

CAPACITACÃO

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE
SEGURANÇA EM PROCESSOS INDUSTRIAIS

Objetivos
>> Formar profissionais para atuação na área de Segurança de Processos.
>> Proporcionar aos profissionais da área de Processos Industriais uma formação sólida e aplicada,
alinhada com o que há de mais moderno na área.

Público-alvo
Engenheiros de projetos, gerentes de produção, supervisores de processos/produção, operadores
especializados, gestores de sistema integrado de saúde, segurança e meio ambiente, e técnicos de
segurança, entre outros.
Principais diferenciais
>> Curso criado pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini em parceria com a Abiquim (Associação
Brasileira da Indústria Química).
>> Com nível técnico comparável ao de cursos oferecidos por instituições internacionais renomadas,
o curso é harmonizado à realidade da indústria nacional.
>> Curso pioneiro nessa área no país, teve sua primeira turma concluída em 2013.
>> Material didático incluso no curso.

Coordenadora
Celma de Oliveira Ribeiro – Profa. Doutora em Engenharia de Produção
Estrutura
180 horas de carga horária; composto por 12 disciplinas.

EDUCAÇÃO

CAPACITACÃO

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GREEN BELT LEAN
SEIS SIGMA

Objetivos
>> Formar especialistas que conduzirão projetos de melhoria em processos empresariais.
>> Apresentar a metodologia DMAIC e as ferramentas básicas e intermediárias do Lean Seis Sigma.

Público-alvo
Gerentes, supervisores, engenheiros, administradores de empresas e técnicos que serão líderes de
equipes Lean Seis Sigma.
Principais diferenciais
>> Todos os professores são seniores com vivência na implantação de Lean Seis Sigma.
>> O curso faz uso intensivo de laboratório com computadores e softwares para análise de dados.
>> O laboratório é equipado com computadores que possuem Minitab 17.
>> Não é necessário que o participante leve seu notebook ou que adquira qualquer software.
>> Os participantes deste curso poderão fazer, posteriormente, a sua complementação e
tornar-se Black Belt.
>> Material didático incluso no curso.

Coordenador
Alberto Wunderler Ramos – Prof. Doutor em Engenharia de Produção
Estrutura
72 horas de carga horária; é necessária a realização e a apresentação de projeto desenvolvido e
implantado em uma empresa para prestar o exame.

EDUCAÇÃO

CAPACITACÃO

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LIDERANÇA E
GESTÃO DE PESSOAS

Objetivos
>> Preparar os líderes operacionais para os desafios da gestão de pessoas, atividade a cada dia mais
estratégica para as organizações.
>> Oferecer conhecimentos e desenvolver habilidades nos profissionais que o apoiarão na condução
eficaz de sua equipe de trabalho, promovendo a melhoria do clima organizacional, a redução do
turnover e, consequentemente, o aumento da produtividade de sua área de trabalho.
>> Possibilitar ao participante identificar suas principais áreas de competências e oportunidades de
desenvolvimento para maior efetividade na gestão de pessoas, por meio de realização de avaliação
de perfil (assessment).

Público-alvo
Profissionais que queiram desenvolver competências para a gestão eficaz de equipes de trabalho.
Principais diferenciais
>> Conteúdo inovador que possibilitará uma visão sistêmica do ciclo de gestão de pessoas.
>> Corpo docente composto de profissionais de larga experiência no mercado e de renome nacional
e internacional.
>> Visita in loco com discussões aprofundadas sobre temas da atualidade.
>> Assessment inicial.
>> Atividades em ambiente virtual de aprendizagem.
>> Material didático incluso no curso.

Coordenador
Antonio Rafael Namur Muscat – Prof. Doutor em Engenharia de Produção
Estrutura
160 horas de carga horária; composto de 12 disciplinas e apresentação de projeto.

EDUCAÇÃO

CAPACITACÃO

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM UPGRADE PARA
BLACK BELT LEAN SEIS SIGMA

Objetivo
Completar a formação dos Green Belts na aplicação da metodologia e das ferramentas avançadas
do Lean Seis Sigma.
Público-alvo
Gerentes, supervisores, engenheiros, administradores de empresas e técnicos que serão líderes de
equipes Lean Seis Sigma que já tenham formação em Green Belt.
Principais diferenciais
>> O curso faz uso intensivo de laboratório com computadores e softwares para análise de dados.
>> Não é necessário que o aluno leve seu notebook ou que adquira qualquer software.
>> O laboratório é equipado com computadores que possuem Minitab 17.
>> Material didático incluso no curso.

Coordenador
Alberto Wunderler Ramos – Prof. Doutor em Engenharia de Produção
Estrutura
72 horas de carga horária; é necessária a realização e a apresentação de projeto desenvolvido e
implantado em uma empresa para prestar o exame.

EDUCAÇÃO

ESPECIALIZACÃO

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
INDUSTRIAL

Objetivo
Possibilitar aos participantes ampla visão do processo de gestão das empresas, preparando-os para
funções gerenciais e complementando sua formação na área de Gestão de Operações.
Público-alvo
Profissionais graduados em qualquer área do ensino superior que procuram se atualizar em relação
ao processo de gestão das empresas e de operações.
Principais diferenciais
>> Ministrado por professores altamente qualificados e com certificação emitida pela Universidade
de São Paulo (USP), o curso tem ênfase nas disciplinas das áreas de Produtividade, Qualidade, Gestão
de Materiais, Organização da Produção, Métodos e Otimização, Custos e Finanças, com material já
incluso.
>> O participante pode montar a sua grade de disciplinas e realizar o curso em um ou dois anos.
>> Em parceria com a Universidade de Manchester, uma das mais renomadas universidades do Reino
Unido, a Fundação Vanzolini possibilita a participação dos alunos em um programa de educação
executiva internacional.

Coordenadores
>> Renato de Oliveira Moraes – Prof. Doutor em Administração
>> Roberto Marx – Prof. Doutor em Engenharia de Produção

Estrutura
>> 360 horas de duração e 40 horas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
>> Composto de dez disciplinas (no mínimo, seis fundamentais e, no máximo, quatro complementares).

EDUCAÇÃO

ESPECIALIZACÃO

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE
PROJETOS

Objetivos
>> Abordar os múltiplos aspectos da gestão de projetos impactantes na aceleração do lançamento de
produtos, na redução dos custos e na melhoria dos controles, independentemente do valor investido
ou do porte do projeto.
>> Analisar as necessidades da gestão de projetos e suas implicações nas perspectivas organizacional, de recursos humanos, da qualidade e da produtividade.
>> Discutir de maneira prática e atual as técnicas para a concepção, o planejamento, a execução,
o controle e o encerramento dos projetos, com base no PMBoK (Project Management Body of
Knowledge), criado e mantido pelo PMI (Project Management Institute), referência mundial em
metodologia e melhores práticas em gestão de projetos.

Público-alvo
Profissionais de nível superior que tenham como objetivo a especialização e o conhecimento
profundo em gestão de projetos para melhorar os resultados das organizações que atendem.
Principais diferenciais
>> A certificação emitida pela Universidade de São Paulo (USP), o corpo docente altamente
qualificado do curso e o material já incluído são três dos seus principais diferenciais.
>> As disciplinas são constantemente atualizadas e permitem que, em apenas dois anos, o
participante se torne um especialista de destaque no mercado de trabalho.
>> Em parceria com a Universidade de Manchester, uma das mais renomadas universidades do Reino
Unido, a Fundação Vanzolini possibilita a participação dos alunos em um programa de educação
executiva internacional.

Coordenadores
>> Marly Monteiro de Carvalho – Profa. Doutora em Engenharia de Produção
>> Renato de Oliveira Moraes – Prof. Doutor em Administração

Estrutura
472 horas de carga horária em 24 meses de curso; distribuídas em 12 disciplinas mais o Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC).

EDUCAÇÃO

ESPECIALIZACÃO

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE
PROJETOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Objetivos
>> Discutir os múltiplos aspectos da gestão de projetos em TI (Tecnologia da Informação), oferecendo formação teórica e prática para profissionais com nível superior que atuam na área de TI.
>> Capacitar os profissionais da área para atuarem na gestão de projetos em TI das mais diversas
naturezas e aplicações, voltados para o desenvolvimento, a manutenção, a implantação, o suporte
ou a operação de sistemas.
>> Discutir os principais aspectos da gestão de projetos em TI, como engenharia de sistemas e
software, gestão de riscos, segurança e privacidade em TI, estratégia e governança.

Público-alvo
Profissionais de nível superior que atuam em posição de gerenciamento em TI, em empresas industriais ou de serviços.
Principais diferenciais
>> Certificação emitida pela Universidade de São Paulo e corpo docente altamente qualificado.
>> O curso possibilita que o profissional, em apenas 24 meses, se torne especialista de destaque no
mercado de trabalho.
>> O conteúdo do curso para gerenciamento de projetos em TI segue modelos como o PMBok
(Project Management Body of Knowledge, criado e mantido pelo PMI – Project Management
Institute), referência mundial em metodologia e melhores práticas em gestão de projetos, e o CMMI
(Capability Maturity Model Integration). O curso permite que o profissional desenvolva as habilidades
necessárias para conduzir um projeto complexo em TI.
>> Na área de Operações, o curso abrange modelos como o COBIT (Control Objectives for
Information and Related Technologies), o ITIL (Information Technology Infrastructure Library) e o
ISO 2000, que permitirão que o profissional desenvolva as habilidades necessárias para gerenciar a
área de TI de uma empresa.

>>

EDUCAÇÃO

ESPECIALIZACÃO

Coordenadores
>> Marcelo Schneck de Paula Pessôa – Doutor em Engenharia Elétrica
>> Fernando José Barbin Laurindo – Prof. Titular da USP – Doutor em Engenharia de Produção

Estrutura
436 horas de carga horária; 11 disciplinas mais o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); duração
de 24 meses.

EDUCAÇÃO

ESPECIALIZACÃO

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM LOGÍSTICA
EMPRESARIAL

Objetivo
Capacitar profissionais com nível superior no planejamento, controle e gerenciamento de sistemas
logísticos, com foco em técnicas avançadas, envolvendo modernos métodos computacionais e
ferramentais de informática indispensáveis para a gestão de negócios e empresas num ambiente
competitivo e complexo no qual a Logística tem papel fundamental.
Público-alvo
Profissionais com graduação superior completa, formados há pelo menos dois anos, que trabalham
ou pretendem atuar na área de Logística.
Principais diferenciais
>> Certificação emitida pela Universidade de São Paulo e corpo docente altamente qualificado.
>> Programa de pós-graduação de alto nível com conteúdo atualizado e abordado em profundidade.
>> O curso foi desenvolvido pelo mesmo grupo de docentes criadores do programa de mestrado em
Logística da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), pioneiro no país.
>> Em parceria com a Universidade de Manchester, uma das mais renomadas universidades do Reino
Unido, a Fundação Vanzolini possibilita a participação dos alunos em um programa de educação
executiva internacional.
>> O material do curso já está incluso.

Coordenadores
>> Hugo Tsugunobu Yoshida Yoshizaki – Prof. Doutor em Engenharia de Produção
>> Claudio Barbieri da Cunha – Prof. Doutor em Engenharia de Transportes

Estrutura
400 horas de carga horária, contando com 13 disciplinas e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

EDUCAÇÃO

ESPECIALIZACÃO

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM QUALIDADE E
PRODUTIVIDADE

Objetivos
>> Capacitar o profissional nas modernas metodologias da área de Qualidade e Produtividade visando
a aumentar a competitividade das empresas no mercado.
>> Apresentar e discutir metodologias e empregá-las de forma integrada, buscando otimizar o
benefício para a organização e seus clientes.
>> Discutir questões da Qualidade e Produtividade, como normas da série ISO-9000; engenharia
e análise do valor (EAV); benchmarking; inspeção na fonte e sistema à prova de falhas (poka yoke);
programa 5S (house keeping); aperfeiçoamento contínuo (kaizen); ferramentas gerenciais da
qualidade; e metodologia Seis Sigma.
>> Treinamento na utilização e na seleção das técnicas mais adequadas em cada caso particular.

Público-alvo
Profissionais com nível superior completo que atuam ou pretendem atuar em organizações na área
de Qualidade e Produtividade.
Principais diferenciais
>> Certificação emitida pela Universidade de São Paulo e corpo docente altamente qualificado.
>> Programa de pós-graduação de alto nível com conteúdo frequentemente atualizado.
>> Em parceria com a Universidade de Manchester, uma das mais renomadas universidades do Reino
Unido, a Fundação Vanzolini possibilita a participação dos alunos em um programa de educação
executiva internacional.
>> O material do curso já está incluso.

Coordenadores
>> Alberto Wunderler Ramos – Prof. Doutor em Engenharia de Produção
>> Antonio Rafael Namur Muscat – Prof. Doutor em Engenharia de Produção

Estrutura
436 horas de carga horária, contando com 11 disciplinas e o desenvolvimento de projeto prático.

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAÇÃO

ÁREAS E CERTIFICAÇÕES

As certificações emitidas pela Fundação Vanzolini cobrem temas essenciais ao bom desempenho de empresas, organizações e empreendimentos em diversos segmentos.

QUALIDADE
ISO 9001 – Atesta o funcionamento de sistemas de gestão da qualidade para produtos e serviços,
incluindo a existência da melhoria contínua.

MEIO AMBIENTE
ISO 14001 – Comprova a existência de sistemas de gestão ambiental eficazes e aptos a controlar
impactos e promover o uso racional dos recursos, prevenindo a geração de poluição.
ISO 14064-1 – Quantificação da medição das emissões de gases de efeito estufa.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
ISO 16001 – Abrange sistemas da gestão da responsabilidade social, incluindo diretrizes e
práticas sobre ética, promoção da cidadania, transparência e desenvolvimento sustentável.
SA 8000 – Disciplina o cumprimento de regras e convenções da ONU, como trabalho escravo e
infantil, saúde e segurança, liberdade de associação e negociação coletiva, discriminação, jornada
de trabalho e remuneração.
SELO PAULISTA DE DIVERSIDADE – Reconhece as organizações públicas, privadas e da
sociedade comprometidas com programas e ações de valorização da diversidade no trabalho e
nas áreas de atuação.

ACESSIBILIDADE
ABNT 9050 – Atesta as condições de acessibilidade às pessoas com necessidades especiais.
É aplicada a projetos, construções, instalações e adaptações de edificações, mobiliários, espaços
e equipamentos urbanos.

>>

CERTIFICAÇÃO

GOVERNANÇA E GESTÃO
SISTEMA DE GESTÃO PARA PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E À CORRUPÇÃO – Tem
como base norma desenvolvida pela Fundação Vanzolini para prover as organizações com ferramentas de prevenção, identificação e combate a atos de corrupção, integradas a um sistema de
gestão específico.
BOAS PRÁTICAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Comprova a adequação da
instância máxima de governança das organizações às práticas reconhecidas internacionalmente.

CONSTRUÇÃO CIVIL
CONFORMIDADE DE EMPRESAS DE SERVIÇOS E OBRAS – Atesta o cumprimento de
diretrizes estaduais reunidas no Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat
(PBQP-H).
CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL – PROCESSO AQUA – Confirma a “alta qualidade ambiental”
de uma edificação em todas as suas etapas: concepção, realização e operação.

A certificação requer um Sistema de Gestão do Empreendimento e o cumprimento de 14 requisitos de qualidade ambiental, traduzidos, por exemplo, na adoção de instrumentos para a economia
de água e energia, na disposição adequada de resíduos, no conforto e saúde dos usuários e na
contribuição do empreendimento ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental do entorno.
SELO RGMAT – Assegura o baixo impacto ambiental dos materiais construtivos por meio da
avaliação do ciclo de vida dos produtos utilizados – da extração da matéria-prima à possível
reciclagem.
ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – Parte do Programa Brasileiro de
Etiquetagem, evidencia a eficiência energética de edificações.
TUBULAÇÕES DE GÁS (RESIDENCIAL E COMERCIAL) – Inspeção da infraestrutura e dos
equipamentos (aquecedores, fogões etc.) às normas atuais como uma forma preventiva de
avaliar as condições de uso e prevenir acidentes.

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA
ISO/TS 16949 – Esta norma de Sistema de Gestão da Qualidade é específica para a cadeia
automobilística, incluindo montadoras, sistemistas e fornecedores em todos os níveis. A ISO/TS
16949 trata de um requisito mandatório para o fornecimento para as montadoras.
PNEUS – Garante a adequação do produto aos requisitos do Inmetro para habilitar a comercialização no mercado nacional.
COMPONENTES AUTOMOTIVOS – Expressa conformidade aos requisitos do Inmetro em
relação aos componentes automotivos destinados ao mercado de reposição.

>>

CERTIFICAÇÃO

ÁREAS E CERTIFICAÇÕES

INDÚSTRIA AEROESPACIAL
NBR 15100 – Confirma a padronização dos Sistemas de Gestão da Qualidade das indústrias
aeronáutica, de defesa e espacial. Além dos requisitos da ISO 9001, apresenta demandas para
promover a segurança, a confiabilidade e a excelência dos produtos.

SAÚDE
ONA – Atesta a qualidade de serviços de saúde no Brasil, com foco na segurança do paciente.
ISO 13485 – Confirma o cumprimento de regulamentações de qualidade e segurança que
orientam a fabricação de dispositivos médicos.

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
OHSAS 18001 – Reconhece a existência de ações eficazes para reduzir e eliminar os riscos de
acidentes e doenças ocupacionais para colaboradores e visitantes.

ALIMENTAÇÃO
ISO 22000 – Evidencia o cumprimento das normas de gestão da segurança de alimentos pelo
controle de riscos dos processos de produção de itens destinados ao consumo humano.
SELO PRODUTO DE SÃO PAULO – Parte do Sistema de Qualidade de Produtos Agrícolas,
Pecuários e Agroindustriais do Estado, confirma a produção e as práticas de higiene, conservação
e manuseio.
APPCC (HACCP) – Assegura a existência de sistema de gestão em conformidade com a análise
de perigos e de pontos críticos de controle e segurança de alimentos.
FEED & FOOD SAFETY – Reconhece o funcionamento de sistema de gestão de acordo com o
Manual de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos de Produtos para Alimentação Animal.

TELECOMUNICAÇÕES
TL 9000 – Assegura o cumprimento de requisitos de gestão da qualidade para fornecedores de
sistemas de telecomunicações.

>>

CERTIFICAÇÃO

CENTRAIS DE RELACIONAMENTO
PROBARE – Programa Brasileiro de Autorregulamentação (Centrais de Relacionamento). Evidencia
a aderência às diretrizes do Código de Ética do Programa Brasileiro de Autorregulamentação do
setor de relacionamento, o que inclui as atividades de call center, contact center, help desk, SAC
e telemarketing.
MATURIDADE DE GESTÃO – Confirma o contínuo aprimoramento das empresas do ramo de
relacionamento com clientes e consumidores.

MÍDIA
SELO DE TIRAGEM – Comprova a veracidade da declaração da tiragem de publicações.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ISO/IEC 27001 – Define o padrão de gerenciamento da segurança da informação focado na
conscientização das pessoas e no monitoramento e aperfeiçoamento contínuos de processos.
ISO/IEC 20000-1 – Define o padrão de gerenciamento de serviços de tecnologia da informação,
com base em propostas da Information Technology Infrastructure Library, conjunto de publicações sobre melhores práticas de gestão de serviços de TI.
GOODPRIV@CY – Atesta o funcionamento de sistemas de proteção e privacidade de dados.
ISO/IEC 29110-4 – Define os requisitos para a gestão de projetos e implementação de softwares.

TRANSPORTE
SASSMAQ – Confirma a existência do Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente
e Qualidade, responsável por reduzir os riscos de acidentes em transporte de produtos químicos.
MONITRIIP – Identifica o funcionamento, em empresas do setor, do Sistema de Monitoramento
do Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional Coletivo de Passageiros.

ÓLEO E GÁS
CONTEÚDO LOCAL – Confirma a procedência nacional de equipamentos, bens e serviços para
o setor de óleo e gás natural, requisito de participação na cadeia de fornecimento.
ISO/TS 29001 – Atesta a adoção de padrões de qualidade por empresas do setor de petróleo,
gás natural e petroquímico, aperfeiçoando o gerenciamento de riscos e a eficiência dos processos.

GTE
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A REDE APRENDE COM A REDE
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).
Beneficiária
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP).
Escopo
Gestão operacional do curso A Rede Aprende com a Rede, incluindo a operacionalização do processo
de inscrições; a criação, a produção e o planejamento da grade de disponibilização de 76 videoaulas
por streaming; a organização e o monitoramento dos fóruns virtuais; a criação e disponibilização de
sistemas específicos para o monitoramento dos acessos individuais aos fóruns e videoaulas para o
controle de frequência, a execução e avaliação dos trabalhos finais e a consolidação dos dados para
certificação; e a gestão das ferramentas de comunicação (suporte, website e boletins eletrônicos),
entre outros.
Destinado a professores do Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio, o curso foi executado
em duas fases com o objetivo de dar continuidade às ações de formação continuada dos professores da rede estadual de São Paulo, sendo que, na primeira fase, teve como objetivo principal
abordar questões metodológicas e conceituais da Proposta Curricular para o Estado de São Paulo e,
na segunda fase, teve o escopo de implementar o Currículo do Estado de São Paulo com inovações
para privilegiar a prática da mediação.

Abrangência
Público-alvo de 69 mil professores do Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio.
Período
De setembro de 2008 a março de 2009 e de setembro de 2009 a dezembro de 2010.
Principais resultados
33.327 professores efetivamente certificados.
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AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO
INFANTIL (ADI) — MAGISTÉRIO
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.
Escopo
O Programa permitiu às(aos) ADIs concluírem o Ensino Médio, conforme os requisitos que a Lei da
Educação Básica de 1996 impôs aos municípios. O curso permitiu às(aos) ADIs refletirem sobre sua
função social nos Centros de Educação Infantil e sobre a condição da criança e o seu desenvolvimento.
A GTE/Fundação Vanzolini desenvolveu, operacionalizou e produziu os materiais de apoio, como
teleconferências, cadernos e oficinas de todo o Programa.

Abrangência
Rede municipal de ensino de São Paulo (capital).
Período
De 2002 a 2005.
Principais resultados
Formação no Ensino Médio de 3.500 profissionais em duas fases.
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AVENTURAS CURRÍCULO+
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP).
Escopo
Modelagem, formalização de direitos autorais de terceiros nas atividades impressas, produção
editorial e de recursos digitais, desenvolvimento de identidade visual, customização de ambiente
virtual de aprendizagem (Moodle), cadastro de usuários e suporte técnico para implementação e
gestão da plataforma tecnológica, para implantação do projeto Aventuras Currículo+.
O curso teve uma estrutura gameficada permitindo aos estudantes avançar em etapas. Contou
com objetos educacionais como questionários, tutoriais, podcasts, web aula e minigame. O projeto
demandou um alto nível de monitoramento de acessos em função da grande quantidade de
usuários participantes da ação.
O Currículo+ visou incentivar a utilização da tecnologia como recurso pedagógico articulado ao
Currículo do Estado de São Paulo. Também pretendeu inspirar práticas inovadoras em sala de aula a
fim de promover maior motivação, engajamento e participação dos alunos no processo educativo,
objetivando, prioritariamente, o desenvolvimento da aprendizagem.

Abrangência
Professores e alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio do estado de São Paulo.
Período
De abril a junho de 2015.
Principais resultados
Formação de 191.452 alunos e 9.505 professores no âmbito do projeto; e produção de um
curso de 360 horas.
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CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (EDESP)
Soluções: Programas educacionais; e Produção multimeios

Contratante
Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap).
Beneficiária
Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS).
Escopo
Gestão da modelagem e produção de videoconferências, palestras e material de apoio ao Plano
de Capacitação da Edesp. A Fundação Vanzolini participou da gestão do processo de desenvolvimento das aulas; dos serviços de modelagem pedagógica com o suporte das tecnologias; dos
serviços de modelagem e produção de comunicação em multimídia; dos serviços de modelagem
e disponibilização de conteúdos para ambientes e ferramentas web; e dos serviços de transmissão
de conteúdos em rede (videoconferências e streaming). As ações tiveram como objetivo capacitar
servidores municipais públicos e/ou estaduais e representantes de conselhos e de entidades sociais,
considerando a diversidade territorial do conjunto de municípios.
Abrangência
Estado de São Paulo.
Período
De julho de 2014 a março de 2015.
Principais resultados
Formação de 2.532 servidores e gestores da área da assistência social.
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CAPACITAÇÃO PARA O USO DO SISTEMA E-CNHSP
Soluções: Redes educacionais; Programas educacionais;
e Produção multimeios

Contratante
Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap).
Beneficiário
Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran.SP).
Escopo
Serviços integrados de modelagem, gestão e execução de ações de capacitação de parceiros do
Detran.SP (médicos, psicólogos, diretores e instrutores dos Centros de Formação de Condutores
(CFCs) em suas diversas categorias) em relação ao uso do sistema e-CNHsp e aos procedimentos
gerais do sistema atinentes aos processos de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (primeira
habilitação, renovação, adição e/ou mudança de categoria e reabilitação).
Abrangência
Diversos órgãos vinculados ao Detran.SP.
Período
De fevereiro de 2011 a junho de 2013.
Principais resultados
Formação ofertada para todo o corpo de credenciados do Detran.SP, como médicos, psicólogos
e profissionais dos CFCs.

GESTÃO DE TECNOLOGIAS EM EDUCAÇÃO

AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

CICLO DE FORMAÇÃO EM COMPRAS
GOVERNAMENTAIS
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap).
Escopo
A Fundação Vanzolini/GTE foi responsável pela produção de materiais, incluindo a transposição
e modelagem dos conteúdos para as diferentes mídias de cada modalidade de ensino, e pela
produção dos materiais das aulas do curso. Também foi realizada a capacitação dos tutores com
os respectivos manuais de capacitação e a pesquisa de satisfação com os participantes.
A formação teve como objetivo contribuir para que servidores públicos responsáveis pela gestão
de compras desenvolvessem competências para planejar, executar, controlar e monitorar as
aquisições de materiais, a contratação de serviços e obras, e os custos e contratos, tendo em
vista racionalizar e otimizar os recursos públicos no estado de São Paulo.
O Ciclo de Formação foi uma realização conjunta da Fundap e da Secretaria de Gestão do Governo
do Estado de São Paulo, com a participação da Escola de Governo e Administração Pública, das
Secretarias de Estado do Planejamento e da Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado, e
integrou o Programa de Melhoria dos Gastos Públicos – Desperdício Zero do governo estadual.

Abrangência
Agentes públicos do governo do estado de São Paulo atuantes na área de aquisições e/ou compras.
Período
De janeiro de 2011 a novembro de 2012.
Principais resultados
Formação de mais de 2 mil servidores; produção de três cursos com carga total de 132 horas
distribuídas em 117 horas na modalidade semipresencial (por videoconferência) e 15 horas a
distância em ambiente virtual de aprendizagem.
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CONSTRUINDO SEMPRE
Soluções: Programas educacionais

Contratante
Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).
Beneficiária
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP).
Escopo
Gestão operacional da primeira (2002/2003) e da segunda (2010) edição do Programa Construindo
Sempre, incluindo gerenciamento das inscrições, organização do conteúdo junto aos especialistas e
à SEE-SP, produção das videoconferências, disponibilização de sistemas específicos para o monitoramento dos acessos individuais às videoconferências para controle de frequência, disponibilização
do ambiente virtual de aprendizagem, tutorial eletrônico de orientação para cada uma das ferramentas utilizadas no curso, certificação dos cursistas, atendimento, comunicação e suporte aos
cursistas por meio eletrônico durante todo o curso.
O Programa teve a finalidade de aperfeiçoar o trabalho das equipes escolares por meio de atividades
presenciais e também a distância, envolvendo os professores efetivos da rede estadual paulista de
ensino de várias disciplinas ou habilitados nas áreas estabelecidas para o Ensino Fundamental e o
Ensino Médio.

Abrangência
Rede estadual de educação.

>>
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Período
Primeira fase em 2002/2003 e segunda em 2010.
Principais resultados
Capacitação de 2.400 professores de 300 escolas do Ensino Fundamental e Médio da rede pública
estadual paulista em sete disciplinas: História, Geografia, Matemática, Português, Física, Química e
Biologia.
Na segunda fase foi desenvolvida a formação continuada dos professores da área de Ciências
da Natureza e suas Tecnologias (CNT) por meio de três cursos (com 400 vagas em cada um) em
formato modular, cada curso correspondendo a uma das disciplinas da área de CNT (Química,
Física e Biologia). Os cursos oferecidos em 2010 foram Biologia (Genética); Física (Energia); e
Química (Estudo das transformações químicas).
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CURSO DE INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA BÁSICA
Soluções: Programas educacionais; e Produção multimeios

Contratante
Casa Civil do Governo do Estado e Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (FIPT).
Escopo
Desenvolvimento material de apoio ao letramento digital de servidores do estado sem conhecimento do uso de microcomputadores e de seus aplicativos básicos (planilhas e processadores de
texto) e transferência à FIPT da metodologia de formação e supervisão de tutores.
Abrangência
Servidores públicos estaduais de São Paulo.
Período
De fevereiro de 2005 a dezembro de 2006.
Principais resultados
Formação de 50 mil servidores estaduais.
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CURSO ON-LINE SOBRE A CONVENÇÃO DE
ESTOCOLMO SOBRE POLUENTES ORGÂNICOS
PERSISTENTES (POPS)
Soluções: R
 edes educacionais; Programas educacionais;
Produção multimeios

Contratante
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).
Escopo
Desenvolvimento de curso na modalidade EAD sobre poluentes orgânicos persistentes (POPs), com
carga total de 20 horas, e aplicação de sua primeira edição, realizada com o apoio do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e do Ministério do Meio Ambiente (MMA), para a
Cetesb. Envolveu as atividades de modelagem e implementação de infraestrutura para a distribuição
e a gestão do programa na modalidade EAD; a definição de parâmetros e a elaboração de projeto de
design instrucional para a transposição dos cursos e conteúdos do programa para a modalidade EAD;
a análise e a transposição dos conteúdos do programa para a modalidade EAD, incluindo a produção
de objetos educacionais (web aulas, atividades, vídeos, animações, lições etc.); o projeto de identidade
visual para o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e para os conteúdos; a customização do AVA; a
hospedagem da aplicação e o suporte técnico em nível 2; a especificação e a implementação de relatórios de gestão e de acompanhamento; a assessoria técnica especializada para a hospedagem e a
implementação do curso na Cetesb, para a publicação do conteúdo no AVA; e a avaliação do programa
contemplando a possibilidade de atividades orientadas para a elaboração de projetos.
Abrangência
Técnicos em meio ambiente.
Período
De novembro de 2014 a abril de 2015.
Principais resultados
Produção de um curso de 20 horas; e formação de 50 técnicos.
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DETRAN.SP – PORTFÓLIO DE CURSOS E CAPACITAÇÕES
Soluções: Programas educacionais; e Produção multimeios

Contratante
Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran.SP).
Escopo
Gestão das ações de planejamento, desenvolvimento, modelagem e transposição de conteúdos
e execução de cursos voltados à capacitação técnica dos servidores e parceiros com vistas ao
desempenho relativo ao exercício das competências institucionais e legais do Detran.SP. Essas
ações resultaram em 416 horas de conteúdos desenvolvidos, sendo 256 horas de recursos autoinstrucionais, 150 horas semipresenciais (videoconferência e webconferência) e 10 horas de atividades
presenciais. Foram desenvolvidos diversos objetos educacionais nos cursos, como video spots,
tutoriais interativos, games, videoaulas, infográficos e personagens em 2D.
A formação técnica, denominada Treinamento Básico, contempla a realização de sete cursos a
distância, organizados em Formação Técnica I, II e III.

Abrangência
Servidores e usuários do sistema do Detran.SP.
Período
De janeiro de 2014 a junho de 2015.
Principais resultados
Formação de 7.448 servidores; e produção de 416 horas de curso.
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DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO DE
ANHANGUERA EDUCACIONAL
Soluções: Programas educacionais; e Produção multimeios

Contratante
Universidade Anhanguera Educacional.
Escopo
Produção de disciplinas na modalidade web para três cursos de graduação das unidades da
Universidade Anhanguera (Tecnologias de Gestão, Projeto Multidisciplinar I e Economia) a partir de
um plano de ensino, bibliografia e livros-texto indicados pela Contratante. A Fundação Vanzolini foi
responsável pela organização do processo de transposição do conteúdo para a web, criando as
estratégias pedagógicas, atividades, web aulas, 48 videoaulas, 24 unidades de estudo, 71 atividades
com feedback e provas.
Abrangência
Alunos da Universidade Anhanguera.
Período
De setembro a dezembro de 2010.
Principais resultados
Modelagem de 120 horas de conteúdo; e formação de 22.658 alunos.
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EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE COMO
INCLUSÃO SOCIAL NA ESCOLA
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap).
Beneficiárias
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo (SEE-SP).
Escopo
Apoio ao planejamento, modelagem, desenvolvimento e acompanhamento da aplicação do curso
para professores de Educação Física da rede estadual de ensino, de acordo com os parâmetros
indicados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O curso ofereceu um conjunto
organizado de conceitos, informações e exemplos de práticas e referências. Tratou-se de uma
produção transdisciplinar que contribuísse para que os profissionais de Educação Física construíssem inter-relações entre os conteúdos disciplinares, as informações que recebem pela mídia e
suas práticas na vida cotidiana. O conteúdo foi estruturado em cinco módulos a partir das seguintes
áreas de deficiência: visual, auditiva, física e intelectual.
Abrangência
Todos os professores de Educação Física da rede estadual de ensino.
Período
2012.
Principais resultados
2.557 professores de Educação Física do estado de São Paulo.
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EFAP – CURSO INGRESSANTES – CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DE CARGOS PEB II – 2011
Soluções: Programas educacionais

Contratante
Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores “Paulo Renato Costa Souza” (Efap).
Escopo
Gestão operacional do Curso do Concurso Público – PEB II, com carga total de 360 horas, para professores ingressantes concursados, para a carreira do magistério PEB II na Secretaria de Educação,
nas disciplinas de Biologia, Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira,
Educação Física e Educação Especial. O curso incluiu a proposição do modelo de gestão do projeto;
a consolidação de dados dos cursistas e sua enturmação; a proposição e aplicação de scripts de
atendimento aos cursistas e tutores; a preparação dos encontros presenciais do curso; o sistema
de cadastro e orientações presenciais e por videoconferência; as equipes locais; a produção de
materiais e roteiros; e o gerenciamento de uma Central de Atendimento multidisciplinar para apoio
às equipes locais.
Abrangência
Novos professores concursados em todo o estado de São Paulo.
Período
2011 e 2012.
Principais resultados
Apoio à formação de 15.157 professores em 2011 e 10.809 em 2012.
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ENGENHARIA COMUNITÁRIA
Soluções: Programas educacionais; e Produção multimeios

Contratante
Cidade Escola Aprendiz.
Escopo
Curso com duração de 63 horas, em parceria com a ONG Cidade Aprendiz, Associação dos
Engenheiros Politécnicos, Kimberly-Clark Brasil e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef),
com o objetivo de formar empreendedores sociais e líderes comunitários na gestão de projetos
sociais. O curso foi ministrado para organizações não governamentais, funcionários de órgãos
públicos, micro e pequenos empresários, envolvendo o planejamento, a transposição de conteúdos,
a modelagem, o desenvolvimento e a produção de videoaulas.
O curso apresentou experiências bem-sucedidas em diferentes áreas, como educação, saúde,
cultura e geração de renda. Políticas públicas, iniciativa privada e terceiro setor, além de temas
ligados à gestão empresarial foram abordados.

Abrangência
Alunos do curso de Engenharia Comunitária.
Período
De março a outubro de 2009.
Principais resultados
Produção de 63 horas de vídeo.
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ESCOLA COM CELULAR – SANTA MARIA
Soluções: Programas educacionais; e Produção multimeios

Contratante
Fundación Santa Maria.
Escopo
A Fundação Vanzolini, em parceria com a Fundación Santa Maria, da Espanha, disponibilizou para
professores de todo o Brasil um curso a distância com o objetivo de discutir o uso de tecnologias móveis em educação. O curso foi disponibilizado em ambiente virtual da Fundação Vanzolini
e propôs aos professores o desenvolvimento de projetos curriculares com o uso de dispositivos
móveis, relacionados ao tema “sustentabilidade”. Envolveu a divulgação, o cadastro e a inscrição
dos participantes; a autoria, o desenvolvimento e a adequação dos conteúdos e do ambiente do
curso ao público-alvo; a publicação e customizações necessárias no ambiente virtual de aprendizagem; o suporte aos participantes; a aplicação dos cursos; a certificação dos alunos; e a relatoria
de gestão da participação e do aproveitamento.
Abrangência
Professores de todo o Brasil.
Período
De maio a dezembro de 2014.
Principais resultados
Formação de 4 mil professores em duas edições.
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ESTATÍSTICA PARA ENGENHEIROS
Soluções: Programas educacionais; e Produção multimeios

Contratante
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli/USP).
Escopo
Assessoria especializada para a produção de conteúdo da disciplina Estatística (60 horas), na modalidade EAD, para diversas turmas da Escola Politécnica da USP (Engenharia Civil, Elétrica, Materiais,
Metalurgia, Minas, Petróleo e Química). A disciplina, ministrada pelo Departamento de Engenharia
de Produção (PRO) da USP, foi estruturada em dez módulos com 19 unidades de aula e aplicada
em quatro semestres seguidos, com a incorporação contínua de aperfeiçoamentos. A Fundação
Vanzolini organizou o processo de modelagem e transposição da disciplina original para a web,
criando estratégias pedagógicas e web aulas, e também arquitetou e disponibilizou conteúdos e
cuidou do ambiente virtual de aprendizagem (Moodle).
Em 2013, o curso, com as devidas adaptações e com anuência do PRO e da Poli/USP, passou a
integrar o acervo do portal Veduca, um dos primeiros portais com cursos on-line abertos em
larga escala a oferecer conteúdo internacional em idioma português e, principalmente, conteúdo
nacional das melhores escolas do país.

Abrangência
Alunos da Poli/USP.
Período
De novembro de 2010 a dezembro de 2014.
Principais resultados
Formação de 1.857 alunos da USP; e formação de milhares de interessados sobre o assunto
Estatística no portal Veduca.
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ESTUDAR COMO SE APRENDE
Soluções: Programas educacionais

Contratante
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI).
Escopo
Desenvolvimento de curso na modalidade EAD com o objetivo de apresentar aos professores do
Programa EJA – Mundo do Trabalho a ferramenta Professor On-Line e de levá-los a refletir sobre
práticas de estudo autônomas, estimulando os estudantes a utilizá-la.
O curso teve carga de 30 horas e foi disponibilizado por dois meses. O conteúdo foi organizado
em quatro módulos temáticos, com duas unidades cada um, e complementado por fóruns de
discussão. O acompanhamento dos cursistas foi realizado por oito mediadores distribuídos entre
as 26 turmas constituídas e uma equipe de coordenação.

Abrangência
1.592 professores inscritos de diversas redes de ensino municipais (177) no estado de São Paulo e
da rede estadual (1.415) de educação de São Paulo.
Período
2015.
Principais resultados
Formação de 1.592 professores.
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IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
Soluções: Programas educacionais

Contratante
Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS).
Escopo
Gestão executiva das ações de capacitação durante o processo de implantação e implementação
dos CRAS, com a finalidade de fomentar e qualificar a gestão da proteção básica de assistência
social nos municípios paulistas. O curso foi descentralizado, multiprofissional e intergovernamental,
constituindo-se em uma ação de formação em serviço dos trabalhadores da assistência social no
campo da proteção social básica. Ao longo do curso, foi possível refletir sobre as diversas práticas
em desenvolvimento nos 645 municípios paulistas. Foram capacitados 1.481 técnicos estaduais e
municipais, culminando com um seminário de encerramento da capacitação, no qual os alunos e
demais envolvidos com a proteção social básica em São Paulo viabilizaram um diálogo-síntese dos
processos vivenciados durante a capacitação.
Abrangência
Municípios de São Paulo.
Período
De fevereiro de 2009 a abril de 2010.
Principais resultados
Formação de 1.481 técnicos; e produção editorial de dois volumes: “CRAS – Marcos Legais e “O CRAS
no Contexto dos Municípios Paulistas: Panoramas e Experiências” (impressão de 4 mil exemplares).
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INGRESSANTES II
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores “Paulo Renato Costa Souza” (Efap).
Escopo
Gestão operacional, planejamento, transposição e modelagem de conteúdos da Etapa 1
(Fundamentos Básicos – Estudos Autônomos) do curso específico de formação para Ingressantes
– Concurso Público para Provimento de Cargos PEB II, com carga total de 116 horas na modalidade
a distância.
O Curso ofereceu serviços de planejamento e produção de materiais para apoio às ações de
formação, considerando a definição de tipos e características dos templates adequados aos
conteúdos e ao público; a produção de 210 telas, 120 questões objetivas, 60 atividades interativas, 12 animações e/ou simulações, 30 ilustrações em 2D, 12 ilustrações em 3D, 120 questões
fechadas e storyboards de todas as páginas.
O objetivo deste Curso foi oferecer formação continuada aos professores aprovados no concurso
público como parte do estágio probatório com vistas à complementação de sua formação e à
reflexão sobre sua prática profissional. Com este Curso, os educadores compreenderam o perfil
previsto pela SEE-SP de seus profissionais em suas diferentes funções.

Abrangência
Novos professores da Educação Básica concursados em todo o estado de São Paulo.
Período
2015.
Principais resultados
Formação de 28 mil cursistas em duas etapas do projeto.
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INGRESSANTES III
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores “Paulo Renato Costa Souza” (Efap).
Escopo
Gestão operacional, planejamento, transposição e modelagem de conteúdos da Etapa 2
(Fundamentos Básicos – Estudos Autonômos) do curso específico de formação para Ingressantes
– Concurso Público para Provimento de Cargos de Professor de Educação Básica – SQC – II – QM
(PEB II) na disciplina de Espanhol, com carga total de 240 horas na modalidade a distância.
O curso contou com o desenvolvimento de 450 telas, 31 atividades (algumas com recursos
interativos), 150 questões de avaliação, animações e simulações, 29 videoaulas e 10 vídeos de
introdução de módulo.

Abrangência
Novos professores concursados em todo o estado de São Paulo.
Período
2016.
Principais resultados
Formação de 28 mil cursistas em duas etapas do projeto.
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PEC FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).
Beneficiária
Secretaria da Educação do Estado São Paulo (SEE-SP).
Escopo
Desenvolvimento e implementação do sistema de gestão do Programa de formação em nível
universitário para professores da primeira à quarta série da rede de ensino paulista, sob a responsabilidade acadêmica da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Estadual Paulista (Unesp)
e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Para a viabilização do Programa, foi
concebido, à época, um inédito modelo em rede organizada em grupos dispersos geograficamente,
conectados por meio do uso de recursos tecnológicos, valendo-se de soluções presenciais e virtuais,
como teleconferências, videoconferências, ambiente virtual de aprendizagem e atividades pela web.
Tal projeto permitiu a formação dos professores em nível superior e que ainda pudessem atuar em
sala de aula enquanto fizessem o curso superior.
Abrangência
Professores da rede estadual de São Paulo.
Período
De março de 2001 a março de 2003.
Principais resultados
Graduação de 6.233 professores.
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PEC FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA MUNICÍPIOS
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).
Beneficiária
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) e União Nacional de Dirigentes Municipais
de Educação (Undime).
Escopo
Gestão do Programa que, por meio de convênio firmado entre a SEE-SP e a Undime, viabilizou o uso
da infraestrutura da Rede do Saber a diversas municipalidades paulistas, proporcionando aos professores uma versão municipal do PEC Formação Universitária.
Abrangência
Professores de diversas redes municipais do estado de São Paulo.
Período
De março de 2003 a fevereiro de 2005 e de junho de 2006 a julho de 2008.
Principais resultados
Graduação de cerca de 11.200 professores em 41 municípios paulistas.
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PERCURSOS DE APRENDIZAGEM
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP).
Escopo
Criação e implementação do sistema de gestão operacional do Projeto Percursos de Aprendizagem,
incluindo logística e apoio operacional; controle de produção de materiais; edição, revisão, editoração
e pesquisa iconográfica de todo o material produzido; operacionalização e logística do processo de
leitura crítica de especialistas e representantes da rede estadual em todo o estado (por meio de
ambientes e ferramentas virtuais); produção de vídeo institucional; produção editorial de todo o
material; e controle da produção gráfica.
O Projeto Percursos de Aprendizagem consolidou a inovadora estratégia educacional da Secretaria
de Educação de construir propostas de currículo, avaliação e expectativas de aprendizagem para a
rede pública estadual. Essas propostas integram um conjunto de “10 ações para uma escola melhor”,
em atendimento à Nova Agenda da Educação Pública do Estado de São Paulo.

Abrangência
Rede estadual de educação.
Período
De julho de 2007 a outubro de 2008.
Principais entregas
Produção de 269 cadernos (referentes às 12 disciplinas do Ensino Fundamental – Anos Finais e
Ensino Médio) com tiragem total de 7,4 milhões de unidades.
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS
DIRETRIZES DA NOB-RH DO SUAS NO ESTADO
DE SÃO PAULO
Soluções: Programas educacionais; e Produção multimeios

Contratante
Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap).
Beneficiária
Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS).
Escopo
Gestão das ações de formação de servidores na Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social (NOB/SUAS). A Fundação Vanzolini produziu um curso de 40 horas presencial
e semipresencial mediado por tecnologia de videoconferência. O curso envolveu a produção de
materiais, incluindo a modelagem dos conteúdos para as diferentes mídias, bem como a produção
de apostilas das capacitações presenciais. As atividades envolveram também a capacitação dos
tutores, a pesquisa de satisfação com o público-alvo e a produção de 84 video spots.
Abrangência
Servidores estaduais da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) alocados nas Diretorias
Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS), gestores, técnicos e atores responsáveis pela implementação do SUAS nos 645 municípios do estado de São Paulo.
Período
De novembro de 2011 a dezembro de 2012.
Principais resultados
Formação de 6.024 servidores e gestores da área da assistência social.
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PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA
NA CONTEMPORANEIDADE
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).
Beneficiária
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP).
Escopo
Gestão operacional do Programa, compreendendo definição das regras e operacionalização do
processo de inscrição; produção das videoconferências; gestão das ferramentas de comunicação
(suporte, website e boletins eletrônicos); atendimento e/ou suporte aos cursistas por meio eletrônico durante todo o curso; e elaboração da pesquisa de avaliação sobre o curso.
O Programa Práticas de Leitura e Escrita na Contemporaneidade foi voltado a todo profissional do
quadro de magistério em exercício na SEE-SP, exceto os PEB I. Nas diferentes edições do Programa
foram ofertados quatro cursos na modalidade a distância, com atividades desenvolvidas por meio do
ambiente virtual de aprendizagem da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores (Efap).

Abrangência
1ª edição
>> Curso: Leitura e Escrita em Contexto Digital
>> Total de inscritos: 2.220
2ª edição
>> Curso 1: Leitura e Escrita em Contexto Digital
>> Curso 2: Informação e Opinião na Contemporaneidade
>> Total de inscritos: 2.215 (Curso 1) e 2.079 (Curso 2).

Período
2012.
Principais resultados
Formação de 6.514 professores.
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PREGÃO ELETRÔNICO
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap).
Escopo
A partir do conteúdo presencial existente para a formação de pregoeiros eletrônicos, foram desenvolvidas as seguintes ações: modelagem da solução; preparação de material adicional; transposição
midiática de todo o conteúdo para as mídias da Rede do Saber; tutorial eletrônico; preparação dos
requisitos de sistema; capacitação de todos os envolvidos no processo (videoconferencistas,
pregoeiros-monitores e estagiários-monitores); e implantação e gestão da edição-piloto do curso.
Abrangência
Estado de São Paulo: capacitação de 1.507 pregoeiros na edição-piloto do curso (16 h); capacitação de 22 pregoeiros-monitores, sendo 19 pregoeiros e três profissionais da Secretaria da
Fazenda; e capacitação de 77 estagiários-monitores da Rede do Saber.
Período
Outubro e novembro de 2007.
Principais resultados
Formação de 1.507 pregoeiros e realização de curso com carga total de 16 horas.
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL
— ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL (PDG-AP)
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap).
Beneficiário
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP).
Escopo
O Programa envolveu a operacionalização e a divulgação do processo de inscrição e validação das
inscrições de acordo com as regras; a enturmação dos cursistas; a organização e o suporte ao
conferencista para videoconferências; a gestão das ferramentas eletrônicas do curso (formulário
eletrônico e sistema de registro e consulta de presença); a gestão das ferramentas de comunicação
(suporte, website e boletins eletrônicos); o atendimento e/ou suporte aos cursistas por meio eletrônico durante todo o curso; o planejamento, a organização e o suporte aos encontros presenciais;
e a proposição e realização de pesquisas durante a ação, com o desenvolvimento do respectivo
relatório quantitativo.
O Programa desenvolveu a transposição e modelagem dos seguintes cursos:
Executivos Públicos (70 h), Diretores (50 h), Oficiais Administrativos (54 h), Gerentes de Organização
Escolar (20 h), Agentes de Organização Escolar (Ingressantes – 32 h), Coordenadores e Dirigentes
(6 h), Agentes de Organização Escolar (56 h), Gerentes de Organização Escolar II (8 h), Gestão da
Rede e Matrícula (10 h), Práticas de Gestão de RH (10 h), Prevenção de Incêndios e Acidentes (44 h)
e Supervisores de Ensino (30 h).
Conforme determinou o Decreto nº 57.141, o modelo de gestão da SEE-SP foi reestruturado. O
novo modelo promove grandes modificações na estrutura da SEE-SP e altera significativamente
o que esteve em vigor por 35 anos. Diante desse contexto, foi necessário preparar os servidores
para a compreensão de seus papéis na nova estrutura para o efetivo alcance da missão institucional da Secretaria.

>>
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Abrangência
Profissionais do Quadro de Magistério e/ou de Suporte Pedagógico, do Quadro de Apoio Escolar e
do Quadro da Secretaria da Educação (todos da SEE-SP).
Período
De dezembro de 2011 a outubro de 2013.
Principais resultados
Capacitação de 58.551 profissionais em diversos temas de gestão; e produção de 390 horas
de curso, sendo 201 horas de ambiente virtual de aprendizagem (AVA – autoinstrucional), 136
semipresenciais (videoconferência), 16 de atividades presenciais e 37 de atividades extraclasse.
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL
EDUCAÇÃO (PDG EDUCAÇÃO): GESTÃO ESCOLAR
E A POLÍTICA EDUCACIONAL
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap).
Beneficiária
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP).
Escopo
Modelagem do curso PDG Educação: Gestão Escolar e a Política Educacional, desenvolvimento
dos materiais, vídeos e atividades, e oferta de três edições. O curso foi voltado a diretores e
vice-diretores das escolas estaduais. Teve como objetivo contribuir para o desenvolvimento e
o aperfeiçoamento das competências profissionais necessárias ao cumprimento das atribuições relativas ao cargo de diretor de escola. Outro objetivo do curso foi aprimorar a qualidade
da prestação dos serviços educacionais oferecidos na rede pública do estado de São Paulo,
com vistas ao alcance das metas propostas pela SEE-SP, por meio da Escola de Formação e
Aperfeiçoamento dos Professores “Paulo Renato Costa Souza” (Efap), em parceria com a Fundap,
no contexto do Programa PDG Educação.
Abrangência
Diretores e vice-diretores de escolas estaduais do estado de São Paulo.
Período
De maio de 2010 a maio de 2011.
Principais resultados
Desenvolvimento de 120 horas de curso por videoconferência e ambiente virtual de aprendizagem; e aplicação do curso em três edições para 7.730 diretores e vice-diretores de escola.
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL
SEMIPRESENCIAL (PDGSP)
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap).
Escopo
A Fundação Vanzolini realizou a modelagem do curso, dos vídeos de conteúdo e das atividades
pedagógicas, como também produziu os materiais do ambiente virtual.
O curso teve como objetivo elevar os padrões de gestão da administração pública do estado de
São Paulo por meio da capacitação e do desenvolvimento dos gerentes públicos. Ao todo, mais de
dois mil servidores participaram do curso, que foi dividido em três módulos correspondentes às
fases do ciclo de gestão das políticas públicas. As aulas foram transmitidas pelo Programa tecReg.
O PDGSP foi uma iniciativa da Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo, em parceria
com a Fundap, com carga total de 92 horas.

Abrangência
Diversos órgãos do estado de São Paulo.
Período
De novembro de 2009 a dezembro de 2012.
Principais resultados
Formação de mais de 2 mil gerentes públicos.
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PROGRAMA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL —
CONTABILIDADE PÚBLICA APLICÁVEL ÀS ENTIDADES
MUNICIPAIS E À ESTRUTURA AUDESP
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap).
Beneficiário
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE).
Escopo
A Fundação Vanzolini realizou a modelagem do curso, dos vídeos de conteúdo e das atividades
pedagógicas, como também produziu os materiais do ambiente virtual.  
Entre as atividades desenvolvidas no projeto destacam-se a produção de seis aulas, com carga
total de 48 horas (envolvendo realização de mapas instrucionais, roteiros das aulas, roteiros das
atividades presenciais, exercícios no ambiente virtual do curso, especificação do design instrucional
dos ambientes virtuais, vídeos com gravações dos conteúdos das aulas e vinhetas próprias), a organização e o acompanhamento do processo de inscrição, a capacitação dos docentes tutores do
Tribunal de Contas do Estado (TCE) e a distribuição dos materiais nos ambientes do curso.
O curso Contabilidade Pública Aplicável às Entidades Municipais e à Estrutura Audesp foi uma iniciativa do TCE de São Paulo, em parceria com as Secretarias da Educação e da Gestão Pública, a Fundap
e o Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal (Cepam). Ao todo, 1.745 contadores de órgãos dos poderes Executivo e Legislativo participaram de aulas semipresenciais sobre a
execução orçamentária e os códigos utilizados no controle externo das contas públicas.

Abrangência
Diversos municípios do estado de São Paulo e órgãos dos poderes Executivo e Legislativo.
Período
De março a abril de 2010.
Principais resultados
Formação de 1.745 contadores.
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PROGRAMA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
— MUNICÍPIOS
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap).
Beneficiário
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE).
Escopo
Concepção, modelagem, gestão e produção dos vídeos de conteúdo, dos materiais do ambiente
virtual e das atividades pedagógicas de forma a transpor para as mídias digitais interativas o curso
Planejamento e Orçamento no Município.
Foram produzidas 11 aulas, com carga total de 60 horas, envolvendo realização de mapas instrucionais, roteiros das aulas, roteiros das atividades presenciais, exercícios no ambiente virtual do curso,
especificação do design instrucional dos ambientes virtuais, vídeos com gravações dos conteúdos
das aulas e vinhetas próprias. Também fez parte do escopo das atividades a gestão das inscrições e
da seleção dos tutores e a distribuição dos materiais para os 81 ambientes do curso.
O Programa foi uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com a participação
das Secretarias da Educação e da Gestão Pública, da Fundap e do Centro de Estudos e Pesquisas
de Administração Municipal (Cepam). Ao todo, 2.593 gestores e contadores de órgãos da administração direta e indireta de 606 municípios participaram de aulas sobre as peças do orçamento
(“Plano Plurianual”, “Lei de Diretrizes Orçamentárias” e “Lei Orçamentária Anual”) e discutiram a
importância do planejamento e as melhores práticas de adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Abrangência
Gestores dos municípios do estado de São Paulo.
Período
De julho de 2009 a fevereiro de 2010.
Principais resultados
Formação de 2.593 gestores públicos.
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PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO
MÉDIO (PROMED)
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Beneficiária
Secretaria da Educação do Estado São Paulo (SEE-SP).
Escopo
Contratação feita pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no âmbito do acordo
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para responder pelo sistema de gerenciamento do Programa Ensino Médio em Rede e pela concepção do modelo de gestão, especificação
de ambientes e ferramentas de apoio aos processos, suporte aos processos escolares de organização do Programa, capacitação de todos os envolvidos, logística e monitoramento, gestão de
riscos e custos e gerenciamento da produção de todo o material de apoio ao Programa (impresso,
web e em vídeo).
Entre os objetivos do Programa destacam-se: aprofundar a discussão sobre as especificidades
curriculares do Ensino Médio e propiciar subsídios para o diagnóstico da realidade local, da avaliação
do projeto político pedagógico das escolas envolvidas e dos programas curriculares das áreas para
consequentes reformulações.

Abrangência
Professores e gestores do Ensino Médio da rede estadual de São Paulo.
Período
De março a novembro de 2004 e de fevereiro a novembro de 2006.
Principais resultados
Formação de aproximadamente 61 mil professores de 3.277 escolas no estado de São Paulo.

GESTÃO DE TECNOLOGIAS EM EDUCAÇÃO

AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

PROGRAMA EJA – MUNDO DO TRABALHO
Soluções: Produção multimeios; e Programas educacionais

Contratante
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sdecti).
Escopo
Gestão da implementação do programa do governo paulista na área de educação de jovens e
adultos, abrangendo a gestão da produção de material de cunho didático-pedagógico em múltiplas
mídias para alunos e professores; e a concepção do ambiente virtual para a comunicação entre a
equipe gestora da Coordenadoria de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante (Cettpro)
e os professores dos municípios participantes, inclusive os professores da Educação de Jovens e
Adultos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) e dos Centros Estaduais de
Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs) da SEE-SP (modalidade semipresencial).
O EJA – Mundo do Trabalho foi um programa inicialmente direcionado aos municípios, tendo como
eixo norteador o “mundo do trabalho”; e com a integração curricular entre os objetivos e conteúdos
de aprendizagem previstos no percurso da formação básica da EJA (com a ampliação das possibilidades da formação para o mundo do trabalho) e as práticas profissionais. Com a parceria entre a
Sdecti e a SEE-SP, a sua abrangência alcançou mais de 220 municípios e aproximadamente 40 mil
estudantes e 6 mil professores. A aceitação do material por parte dos docentes e discentes estabeleceu uma nova demanda com a produção do material dirigido ao Ensino Médio e a adaptação
do material do Ensino Fundamental – Anos Finais especialmente para os estudantes e professores
dos CEEJAs, à época 31 unidades distribuídas pelo estado de São Paulo. E, por fim, a adaptação do
material produzido para uso na educação de jovens e adultos nas prisões do estado de São Paulo,
exigindo a mudança do projeto, de forma a atender às questões específicas e de segurança nos
presídios. Também  foi criada a ferramenta denominada Professor On-line de apoio a distância ao
estudante do Ensino Fundamental.

Abrangência
Municípios do estado de São Paulo.
Período
De setembro de 2011 a junho de 2015.
Principais resultados
Mais de 100 mil estudantes atendidos nas modalidades presencial e semipresencial.
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AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

PROGRAMA VIA RÁPIDA EMPREGO
Soluções: Produção multimeios; e Programas educacionais

Contratante
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sdecti).
Escopo
Gestão da implementação do programa do governo paulista de educação profissionalizante e
emprego, abrangendo a gestão da produção de material de cunho didático-pedagógico (para
os Arcos Ocupacionais de Gastronomia, Construção Civil, Vestuário, Turismo e Hospitalidade,
Transporte e Serviços Administrativos e a adaptação de material dos Cadernos de Metalurgia e de
Imagem e Beleza) em múltiplas mídias para alunos e professores; e a concepção do ambiente virtual
para a comunicação entre a equipe gestora da Coordenadoria de Ensino Técnico, Tecnológico e
Profissionalizante (Cettpro) e os diversos parceiros participantes do programa, entre os quais os
docentes e gestores do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e do Sistema S no
estado de São Paulo (Senac, Senai e Senat).
O Via Rápida Emprego foi um programa de qualificação profissional com mais de 150 modalidades
de cursos gratuitos para pessoas maiores de 16 anos, alfabetizadas e residentes nos municípios
paulistas. Abrange as áreas de construção civil, comércio, serviços e indústria, e atende a demandas
de mão de obra qualificada da própria região, bem como estudantes dos cursos de educação de
jovens e adultos, e egressos e presos do Sistema Penitenciário do estado de São Paulo.

Abrangência
Municípios do estado de São Paulo.
Período
De setembro de 2011 a junho de 2015.
Principais resultados
Cerca de 140 mil cidadãos atendidos em todo o estado de São Paulo.
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AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

PROJETO E
Soluções: Programas educacionais; e Produção multimeios

Contratante
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Escopo
Criação e implementação de um sistema de gestão para um conjunto de ações voltadas ao estímulo
e à qualificação da ação empreendedora, por meio de uma série de teleconferências por satélite e
TV a cabo para todo o território nacional.
Esses programas reuniram, em entrevistas, professores, empresários e profissionais de destaque
de diversos segmentos. Apresentaram, também, em reportagens especiais, exemplos de iniciativas
de sucesso representativas dos novos paradigmas da formação e do ambiente profissional. São
experiências, pesquisas, tendências e opiniões que podem ajudar os profissionais e futuros profissionais no planejamento da carreira, na abertura de um negócio ou ainda na atualização profissional.

Abrangência
Profissionais de todo o Brasil.
Período
De 1998 a 1999.
Principais resultados
Formação de profissionais de todo o Brasil.
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AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

PROJETO TOM SÃO PAULO
Soluções: Produção multimeios

Contratante
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD).
Escopo
Realização da primeira e da segunda versão brasileira (e que foi também a primeira fora de Israel,
origem da iniciativa pioneira mundial) do TOM – São Paulo. Os eventos TOM têm como foco criar e
desenvolver coletiva e aceleradamente (em geral, de dois a três dias) soluções para desafios selecionados com base em levantamento feito com entidades, pessoas com deficiência, profissionais
e especialistas. A GTE, além do apoio à organização, desenvolveu o registro em vídeo do evento,
tendo como objetivo, devidamente alcançado, uma apresentação dinâmica, sintética e de distribuição viral pelo Facebook e por outras redes sociais e blogs especializados, bem como junto aos
organizadores originais em Israel.
Abrangência
Equipes de desenvolvimento de instituições de pesquisas e universidades de todo o Brasil.
Período
Primeira edição em novembro de 2014 e segunda edição em novembro de 2015.
Principais resultados
Mais de dez soluções foram desenvolvidas em cada uma das edições, em um fim de semana,
em um ambiente de sinergia e integração. Cada edição reuniu cerca de 100 convidados (especialistas com e sem deficiência), de diferentes áreas de atuação, como engenheiros, médicos,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, designers, profissionais de TI e arquitetos, entre
outros. O foco foi a elaboração de projetos e/ou protótipos que aperfeiçoassem ajudas técnicas
já existentes ou a criação de novas soluções, viáveis e replicáveis.
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AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

REDE SÃO PAULO DE FORMAÇÃO DOCENTE
Soluções: Programas educacionais

Contratante
Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores “Paulo Renato Costa Souza” (Efap).
Beneficiária
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP).
Escopo
Gestão operacional do Programa Rede São Paulo de Formação Docente (Redefor) compreendendo a operacionalização de todo o processo de inscrição; a consolidação periódica da base
de alunos ativos durante o curso; a organização e produção das videoconferências; a gestão das
ferramentas de comunicação (suporte, website e boletins eletrônicos); o atendimento e/ou suporte
aos cursistas por meio eletrônico durante todo o curso; e o planejamento, organização e suporte
aos encontros presenciais.
O Programa compreendeu cursos de especialização em nível de pós-graduação oferecidos pela
Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp).
Teve como objetivo o aperfeiçoamento profissional de professores e demais educadores que
atuam nas escolas e nos órgãos técnicos por meio de uma política de formação continuada e em
serviço de longa duração, em nível de pós-graduação.

Abrangência
Rede estadual de educação de São Paulo.
Período
De 2010 a 2011.
Principais resultados
Formação de 18.882 profissionais.
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AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

SABER EM AÇÃO
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Serviço Social da Indústria – São Paulo (Sesi-SP).
Escopo
Gestão operacional do Projeto, incluindo a organização de palestras e debates por meio de 12 horas
de aulas em videoconferência, envolvendo o planejamento e desenvolvimento dos conteúdos
por especialistas em educação, capacitação e coordenação de mediadores para a condução de
40 horas de atividades em 11 polos distribuídos no estado de São Paulo.
O Projeto foi uma ação formativa integrante do programa de formação continuada de educadores
da Rede Sesi-SP, visando ao desenvolvimento profissional dos educadores para a consolidação de
uma prática educativa inclusiva e equitativa, que promova a formação integral do aluno.

Abrangência
Rede Sesi-SP.
Período
De junho a julho de 2011.
Principais resultados
Formação de 5.737 profissionais, sendo 5.230 professores, 178 administradores escolares,
245 coordenadores pedagógicos, 42 supervisores e 42 técnicos.
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AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

SECRETÁRIOS EM EXERCÍCIO
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap).
Beneficiária
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP).
Escopo
Planejamento, modelagem e acompanhamento da aplicação do Programa de Desenvolvimento
Gerencial Educação (PDG Educação): Secretários em Exercício, com carga total de 96 horas, em
duas edições, com duas turmas em cada uma, na modalidade semipresencial (por videoconferência).
Com foco nos secretários das escolas estaduais, o curso teve por objetivo aprimorar a qualidade
da prestação dos serviços educacionais oferecidos na rede pública do estado, com ênfase no
desenvolvimento e no aperfeiçoamento das competências profissionais dos secretários.

Abrangência
Secretários em exercício da rede estadual de ensino de São Paulo.
Período
De setembro a novembro de 2010.
Principais resultados
Formação de 5.172 secretários escolares; e produção de um curso com carga total de 24 horas.
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AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA (SIPIA)
Soluções: Programas educacionais

Contratante
Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS).
Escopo
Desenvolvimento e implementação do sistema de gestão da capacitação dos conselheiros tutelares
dos municípios paulistas, com o objetivo de garantir a correta utilização do sistema Sipia, conforme
estabelecido pela Secretaria de Desenvolvimento Social.
Abrangência
Conselhos tutelares do estado de São Paulo.
Período
De novembro de 2004 a julho de 2005.
Principais resultados
Formação de 1.475 tutores em todo o estado de São Paulo.
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AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO AUXÍLIO
À APRENDIZAGEM
Soluções: Programas educacionais

Contratante
Instituto Alana.
Escopo
Assessoria especializada de apoio, acompanhamento e avaliação do uso da plataforma Ludz TI@
em 11 escolas do estado de São Paulo. O projeto envolveu a análise das informações e a avaliação
das possibilidades e estratégias de utilização da solução no contexto das aprendizagens previstas
no currículo da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP); modelagem e simulações
de requisitos dos ambientes tecnológicos; modelagem dos relatórios técnicos; apoio pedagógico
às escolas envolvidas durante a implementação do projeto; atendimento local; avaliação qualitativa
por meio de grupos focais; e planejamento de estratégias de continuidade.
Abrangência
Onze escolas selecionadas na rede da SEE-SP.
Período
De fevereiro a maio de 2014.
Principais resultados
Especificação das condições efetivas de acesso e utilização da plataforma Ludz no contexto
da infraestrutura tecnológica disponível em cada escola; e diagnóstico, identificação, planejamento e proposição das melhores estratégias de uso da plataforma Ludz.
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AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

TECSAÚDE – ENGENHARIA HOSPITALAR
Soluções: Produção multimeios

Contratante
Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap).
Beneficiária
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo.
Escopo
Desenvolver novas competências e melhorar o atendimento à população nos hospitais públicos
municipais e estaduais. O programa foi criado para atender ao desafio da política de Saúde de
oferecer formação permanente aos seus quadros. Nele, técnicos de enfermagem recebem capacitação a distância em um curso de especialização dividido em quatro áreas: Urgência e Emergência;
Neonatologia de Risco; Oncologia; e Terapia Renal Substitutiva. A Fundação Vanzolini foi responsável pela produção, gravação e edição dos materiais audiovisuais utilizados.
Abrangência
Profissionais de Saúde de diversas unidades.
Período
De outubro de 2010 a março de 2012.
Principais resultados
Produção de seis vídeos e capacitação à distância em Urgência e Emergência, Neonatologia de
Risco, Oncologia e Terapia Renal Substitutiva.
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AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

TRANSMISSÕES DE EVENTOS
Soluções: Produção multimeios

Contratante
Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap).
Escopo
A Fundação Vanzolini realizou o apoio à produção, a formatação de materiais, a captação de imagens,
o suporte tecnológico e a transmissão para diversos eventos internos e externos. As transmissões
tinham como objetivo a difusão de conhecimento para o público interno e, em algumas ocasiões, o
público em geral.
Nesse período, a Fundação Vanzolini transmitiu eventos para a Companhia do Metropolitano de
São Paulo (Metro), a Fundap (Inovaday), a Unidade Central de Recursos Humanos e o Conselho de
Transparência da Administração Pública.

Abrangência
Colaboradores e interessados nos assuntos.
Período
De 2009 a 2015.
Principais resultados
Transmissão de 660 horas em 159 eventos.

O
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AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

TRANSPARÊNCIA PAULISTA
Soluções: Programas educacionais; e Produção multimeios

Contratante
Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap).
Escopo
A Fundação Vanzolini gerenciou o processo de desenvolvimento das aulas com os temas “Portal de
Transparência Municipal”, “Lei de Acesso à Informação”, “Gestão Documental” e “SIC e Ouvidorias”;
dos serviços de modelagem pedagógica com o suporte de tecnologias; dos serviços de modelagem
e produção de comunicação em multimídia; e dos serviços de transmissão de conteúdos em rede
– videoconferências e streaming. As capacitações tiveram como objetivo compartilhar conceitos,
procedimentos, ferramentas e orientações com agentes municipais, com foco no desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência, em cumprimento à Lei da Transparência (Lei
Complementar nº 131/2009) e à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).
Abrangência
Servidores municipais de diversas áreas da Prefeitura e das Câmaras Municipais do estado de São Paulo.
Período
De maio de 2013 a novembro de 2014.
Principais resultados
Formação de mais de 2 mil servidores.
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CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

DETRAN.SP – CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO
Soluções: Programas educacionais

Contratante
Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran.SP).
Escopo
Gestão operacional visando ao monitoramento, integração, apoio técnico e capacitação em
serviços aplicados à melhoria dos processos administrativos e dos padrões de atendimento.
Entre as atividades realizadas, a Vanzolini/GTE apoiou a implantação de sistemas e processos,
definindo critérios de criticidade, com a análise e proposição de melhorias dos processos, o treinamento assistido das equipes internas e a análise e incremento de ferramentas e sistemas.

Abrangência
Diversas unidades do Detran.SP
Período
De setembro de 2012 a setembro de 2013.
Principais resultados
Apoio à transição do Detran.SP da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Gestão
Pública para a Secretaria de Planejamento.
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CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

DETRAN.SP – ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO (EPT)
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran.SP).
Escopo
Apoio ao planejamento e à estruturação do modelo de gestão operacional da EPT, incluindo a sistematização de diretrizes e da matriz metodológica de atuação da Escola, considerando o uso de
tecnologias de comunicação e informação; modelagem e definição dos principais processos para a
gestão das ações da EPT; e definição e especificação das competências necessárias em instâncias
de direção, administração e gestão da EPT.
A Vanzolini/GTE também contribuiu para a modelagem do Centro de Referência de Educação para
o Trânsito, para o planejamento e a implementação do Sistema de Credenciamento e Formação
Continuada dos Examinadores de Trânsito e da revisão de processos do banco de questões de
provas.

Abrangência
Diversos setores do Detran.SP.
Período
De fevereiro de 2013 a fevereiro de 2015.
Principais resultados
Criação da Escola Pública de Trânsito, responsável pelo processo de formação de todos os colaboradores do Detran.SP; e melhorias nos processos internos, gerando economicidade e eficiência na
gestão pública.
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CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

GESTÃO DO CONHECIMENTO EMPLASA
Soluções: Produção multimeios

Contratante
Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap).
Beneficiária
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. (Emplasa).
Escopo
Contratação de serviços de assistência técnica para a organização de documentação referente às
estratégias utilizadas para obter, preservar e disseminar o acervo de conhecimento da Emplasa,
incluindo três frentes de trabalho para captação, organização e disseminação das informações e
resultados: Depoimentos;  Conhecendo o Mapeia São Paulo e o Acervo Cartográfico da Emplasa; e
Mesa Redonda Institucional (inclusive com suporte de videoconferência).
Abrangência
Sede da Emplasa.
Período
De dezembro de 2010 a março de 2012.
Principais resultados
Produção de 22 horas em vídeo para o acervo da Emplasa.
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CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (SAI), DA PESQUISA DE
EGRESSOS E DA COMPOSIÇÃO DE INDICADORES
DO CENTRO PAULA SOUZA
Contratante
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (Ceetps).
Escopo
Gestão das ações do projeto de revisão e aperfeiçoamento do Sistema de Avaliação Institucional
(SAI), da pesquisa de egressos e da composição de indicadores para a sistemática de Bonificação
por Resultado (BR) do Centro Paula Souza. O projeto considerou as demandas de infraestrutura
tecnológica e de capacitação dos seus gestores, com o apoio de tecnologias de comunicação e
informação. Abrangeu a sistematização de um novo conjunto de indicadores relativos a ações didático-pedagógicas e de gestão; a reformulação dos instrumentos de avaliação e sua adequação, de
acordo com o público respondente; a avaliação do impacto da utilização dos indicadores do SAI na
metodologia de cálculo da bonificação por resultados; e o estudo e a proposição de novas especificações funcionais para o sistema e a plataforma tecnológica.
Abrangência
Centro Paula Souza – 220 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e 66 Faculdades de Tecnologia (Fatecs)
em mais de 300 municípios paulistas.
Período
De abril de 2013 a setembro de 2014.
Principais resultados
Realização do diagnóstico de revisão dos indicadores do SAI 2013 e dos instrumentos de pesquisa
por meio de formulário eletrônico, compreendendo análise detalhada dos grupos de indicadores
(processo, produto e benefício); e análise dos instrumentos de coleta de dados sob a perspectiva
dos segmentos respondentes (alunos, professores, dirigentes, funcionários e pais), da ponderação
de cada item e da sua pertinência em relação ao indicador correspondente.
Apresentação de um novo conjunto de indicadores; sistematização de um total de 13 instrumentos
de avaliação; ações de capacitação com foco nas alterações da metodologia e dos indicadores do
SAI; estudo e elaboração de projeto de revisão e alterações na metodologia para a pesquisa de
egressos do Ceeteps; e estudo da sistemática de utilização dos indicadores do SAI na política de
Bonificação por Resultado.
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CONCEPÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO
DE REDES EDUCACIONAIS

PROGRAMA TECNOLOGIA PARA REDE DE ESCOLAS
DE GOVERNO (TECREG)
Soluções: Redes educacionais

Contratante
Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap).
Escopo
Concepção e implantação do modelo, e definição e gestão operacional de todos os procedimentos
e rotinas do Programa tecReg, com a execução da homologação de procedimentos e a sua liberação
para a operação rotineira, incluindo alocação e treinamento das equipes. A tecReg é uma infraestrutura de comunicação que se constituiu em uma rede de apoio às iniciativas de formação e
capacitação dos servidores públicos do estado de São Paulo. É composta de 57 polos instalados nas
Secretarias da Saúde, da Administração Penitenciária, da Fazenda, da Segurança Pública, da Gestão
Pública e de Planejamento e Gestão, articulados aos serviços já existentes na Contratante (Fundap).
Abrangência
Estado de São Paulo.
Período
De 2009 a 2015.
Principais resultados
Realização de mais de 2.600 eventos totalizando acima de 220 mil participações e mais de 1 milhão
de horas de atividades, proporcionando ao estado uma redução de 68% nas despesas de estadia e
deslocamento em relação a modelos tradicionais.
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CONCEPÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO
DE REDES EDUCACIONAIS

PROJETO KIT MULTIMÍDIA NA SALA DO PROFESSOR
Soluções: Redes educacionais

Contratante
Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).
Beneficiária
Secretaria da Educação do Estado São Paulo (SEE-SP).
Escopo
Uma iniciativa da SEE-SP que previu a instalação de um kit multimídia composto de TV conectada em
impressora e computador, com acesso à internet em 5.186 escolas estaduais de São Paulo, com o
objetivo de ampliar a capacidade de comunicação institucional entre os órgãos e unidades da rede
estadual, estendendo a abrangência da Rede do Saber. A Fundação Vanzolini foi responsável pela
gestão das etapas do projeto, incluindo o mapeamento das condições de infraestrutura das unidades
escolares e a participação no processo de especificação das adequações necessárias para a implementação do projeto; a configuração de e-mail institucional em todas as escolas participantes;
a criação e disponibilização de sistemas para coleta e análise de dados; a preparação de material
instrucional e a capacitação de agentes; o monitoramento das ações de entrega e recebimento de
equipamentos e de realização de serviço de infraestrutura; e o suporte aos atores envolvidos nas
diferentes etapas e instâncias.
Abrangência
Estado de São Paulo.
Período
De setembro de 2007 a agosto de 2008.
Principais resultados
Mapeamento e instalação da infraestrutura, instalação e homologação do kit em 5.186 escolas por
meio de 51.574 visitas.
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CONCEPÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO
DE REDES EDUCACIONAIS

REDE DO SABER
Soluções: Redes educacionais

Contratante
Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) (2003-2013); Escola de Formação e
Aperfeiçoamento de Professores “Paulo Renato Costa Souza” (Efap) (2014-atual).
Beneficiária
Secretaria da Educação do Estado São Paulo (SEE-SP).
Escopo
Gestão operacional da Rede do Saber, rede concebida com soluções tecnológicas convergentes
– mídias interativas, videoconferências e ambientes colaborativos web – e como instrumento
estratégico da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo
“Paulo Renato Costa Souza” (Efap). É um instrumento de apoio à formação continuada e ao desenvolvimento profissional dos professores e agentes educacionais da rede pública de ensino. A
facilidade de disseminação de informações e a interação a distância, garantidas pelas tecnologias
da Rede do Saber, viabilizam um modelo de gestão e de comunicação institucional por intermédio do
qual a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo estende e valoriza o conceito de ação em
rede aplicado ao ensino público paulista. Compõe-se de 91 ambientes de aprendizagem (um em
cada Diretoria de Ensino); cinco estúdios de geração de videoconferências; kit multimídia em cada
uma das mais de 5 mil escolas, o que possibilita acesso por streaming às videoconferências e aos
vídeos, e garante o uso de recursos e de ferramentas web de comunicação, de colaboração e de
gestão, como a ferramenta de suporte/atendimento virtual Fale Conosco, os hotsites específicos
para as principais ações centralizadas da Efap, os formulários de inscrição, o sistema de consulta e
registro de presenças, o sistema de avaliação, o sistema de certificação e a gestão de pesquisas.
Abrangência
Estado de São Paulo.

>>
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CONCEPÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO
DE REDES EDUCACIONAIS

Período
De abril de 2003 até o momento.
Principais resultados
> Capacitações anuais de cerca de 438 mil participantes, num total de 4,5 milhões de horas de
utilização dos recursos tecnológicos disponibilizados (videoconferências nos ambientes de aprendizagem, ferramentas web e transmissões em vídeo por streaming).
> Atendimento no período de 2003 a 2016 a mais de 5,7 milhões de participantes em ações de
formação, os quais demandaram mais de 58,7 milhões de horas de utilização dos recursos tecnológicos da rede.
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DESENVOLVIMENTO E OPERAÇÃO DE PORTAIS

EDUCAREDE BRASIL
Soluções: EAD

Contratante
Fundação Telefônica.
Escopo
Portal educativo, gratuito e aberto dirigido a educadores e alunos do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio da rede pública e de outras instituições educativas em todo o Brasil. A Vanzolini
responsabilizou-se pela concepção do ambiente, pelo seu desenvolvimento tecnológico e pela sua
manutenção, bem como pelo suporte às equipes da Fundação Telefônica e do Cenpec na utilização
do portal global Educarede e do portal Educarede Brasil.
O Educarede foi uma iniciativa global da Fundação Telefônica que abordava conteúdos de Tecnologia
da Informação e Comunicação e discussões sobre diversas temáticas da educação.

Abrangência
Professores a alunos de todo o Brasil.
Período
De 2001 a 2013.
Principais resultados
Gestão e disponibilização do portal para usuários.
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DESENVOLVIMENTO E OPERAÇÃO DE PORTAIS

PORTAL PROMENINO
Soluções: EAD

Contratante
Fundação Telefônica.
Escopo
A Fundação Vanzolini foi responsável pela gestão tecnológica da programação e manutenção das
ferramentas utilizadas no portal. Assumiu também a assessoria técnica e a concepção, o desenho e
o desenvolvimento da plataforma centralizadora para permitir a autenticação, o compartilhamento
de perfil e de conteúdos, ajustes no sistema de publicação e no gerenciamento de conteúdos
disponibilizados virtualmente, bem como melhorias na arquitetura de informação e no layout dos
conteúdos do portal. É sua responsabilidade também permitir que usuários possam compartilhar
os conteúdos por eles produzidos, desenvolver um mural de mensagens e viabilizar a divulgação de
conteúdos nas redes sociais (Facebook e Twitter).
O Promenino visava contribuir para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes e erradicar o
trabalho infantil.

Abrangência
Professores e profissionais envolvidos com o trabalho de direitos das crianças e adolescentes no Brasil.
Período
De 2006 a 2016.
Principais resultados
Gestão e disponibilização do portal para usuários.
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DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUTURA DE REDES OU ESCOLAS

AULA FUNDAÇÃO TELEFÔNICA
Soluções: Redes educacionais; Programas educacionais; EAD;
e Produção multimeios
Contratante
Fundação Telefônica.
Escopo
Apoio à gestão tecnológica do Projeto Aula Fundação Telefônica mediante o gerenciamento de
serviços de infraestrutura, envolvendo a instalação, a manutenção e o suporte técnico de todos os
recursos tecnológicos disponibilizados para o Projeto.
Desde 2009, a Fundação Vanzolini participou da gestão das ações de apoio à implementação da
infraestrutura e do suporte tecnológico do Projeto AFT. Em 2012, assumiu também a gestão das
ações pedagógicas, de modo a consolidar uma metodologia de formação, registro e monitoramento das principais ações do Projeto, considerando ainda os desafios que as escolas precisam
enfrentar para manter a infraestrutura e os equipamentos em funcionamento.
Em 2013, a Fundação Vanzolini transferiu progressivamente às escolas a gestão da infraestrutura
tecnológica disponibilizada e do planejamento das suas atividades com o uso das TIC, com o foco
na transferência de conhecimento e na autonomia respectiva.

Abrangência
>> Total de unidades escolares conveniadas: 47 (estado de São Paulo).
>> Total de professores impactados: 1.820.
>> Total de alunos impactados: 26.906.

Período
De 2009 a 2013.
Principais resultados
>> Instalação e gerenciamento de 47 redes sem fio, de 1.555 computadores e de 11 lousas interativas nas escolas, e de 27 oficinas de formação técnica na rede de escolas atendidas.
>> Autoria e coordenação do processo de produção editorial de publicação de três volumes sobre a
utilização das TIC em contexto escolar.
>> Desenvolvimento e aplicação de metodologia de avaliação do uso das TIC em contexto escolar.
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DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUTURA DE REDES OU ESCOLAS

CAMPUS PARTY
Soluções: Redes educacionais

Contratante
Vivo/Telefônica e Futura Networks.
Escopo
Apoio tecnológico à implantação da Campus Party Brasil, desde a sua primeira edição brasileira, em
2008, coordenando a implantação da infraestrutura.
A Campus Party é considerada o maior evento de inovação tecnológica e entretenimento eletrônico em rede do mundo. Mais do que a inédita (e insuperável) capacidade de banda larga colocada
à disposição dos milhares de participantes, a tecnologia para profissionais e instituições inovadoras se destaca pela diversidade, pelas oportunidades de experimentação antes de ser realidade
comercial e pela possibilidade de trocar conhecimento com outros especialistas.
A Fundação Vanzolini contribui anualmente com a promoção de palestras e discussões sobre temas
como mobilidade, empreendedorismo ou o uso do celular na educação.
Em reconhecimento do trabalho crescente ao longo de todas as edições anuais da Campus Party
Brasil, a Fundação Vanzolini foi agraciada nos últimos anos com a categoria de Patrocinador Gold.

Abrangência
São Paulo (de 2008 a 2016), Recife, Bogotá (Colômbia) e Berlim (Alemanha) em anos diversos.
Período
Edições de 2008 a 2016.
Principais entregas
>> Montagem e desmontagem de infraestrutura de aproximadamente 50 km de cabos, totalizando
mais de 7 mil pontos de rede espalhados nos pavilhões que receberam o evento a cada ano, todos
testados, instalados e mantidos pela equipe técnica da Fundação Vanzolini.
>> Suporte ao espaço de atendimento durante os sete dias do evento, 24 horas por dia.

GESTÃO DE TECNOLOGIAS EM EDUCAÇÃO

DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUTURA DE REDES OU ESCOLAS

DIAGNÓSTICO DOS CENÁRIOS TECNOLÓGICOS
DAS ESCOLAS DOS MUNICÍPIOS DE BENEVIDES (PA)
E CAJAMAR (SP)
Soluções: Redes educacionais

Contratante
Instituto Natura.
Escopo
Diagnóstico do cenário tecnológico das escolas dos dois municípios, com o mapeamento detalhado
da infraestrutura de rede e dos equipamentos disponíveis em escolas da região, no sentido de avaliar
as condições de uso do ambiente computacional das unidades.
Abrangência
Seis unidades escolares de Benevides e quatro de Cajamar.
Período
Maio de 2014 e outubro de 2014.
Principais entregas
>> Levantamento de informações técnicas (requisitos de software, hardware e conectividade) para a
utilização das soluções educacionais Plinks e Khan Academy.  
>> Realização de testes de acessos individuais e simultâneos às soluções Plinks e Khan Academy
com o objetivo de identificar a real viabilidade de utilização dessas soluções nas dependências de
cada escola e/ou ambiente.
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DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUTURA DE REDES OU ESCOLAS

ESCOLAS QUE INOVAM
Soluções: Redes educacionais

Contratante
Fundação Telefônica Vivo e Instituto Natura.
Escopo
Concebido pela Fundação Telefônica Vivo, em parceria com o Instituto Natura, visa a contribuir com
as ações realizadas em unidades escolares consideradas inovadoras, incluindo a melhoria de suas
propostas de cunho pedagógico e de aprendizagem.
A Fundação Vanzolini é responsável pela inserção de novos recursos tecnológicos, considerando
adequações de infraestrutura das redes lógica, sem fio e elétrica, bem como serviços de manutenção e suporte técnico.

Abrangência
EMEF Desembargador Amorim Lima e EMEF Presidente Campos Salles, ambas no município de
São Paulo.
Período
De 2013 a 2015.
Principais entregas
>> Adequação da infraestrutura das redes lógica e elétrica das escolas do Projeto.
>> Aquisição e instalação de equipamentos e acessórios.
>> Suporte e manutenção.
>> Visitas de manutenção programada e sob demanda.
>> Transferência de conhecimento sobre a gestão da infraestrutura implantada.
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POLÍTICAS PÚBLICAS: GESTÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS

AÇÕES E PRODUTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE JUNDIAÍ
Soluções: Programas educacionais; EAD; e Produção multimeios

Contratante
Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Jundiaí.
Escopo
Desenvolvimento e aplicação de um sistema de gestão de ações e produtos para a formação
continuada dos educadores da rede de ensino do município de Jundiaí (SP), alinhado às metas dos
programas da Secretaria Municipal. O sistema, além de articulado com diversas estratégias e modalidades pedagógicas, contou com a implantação de uma sistemática de monitoramento e avaliação
dos resultados obtidos. Envolveu a gestão da produção de conteúdos e metodologias, além da
produção de materiais de apoio impressos e em vídeo.
Abrangência
Rede municipal de ensino de Jundiaí.
Período
De dezembro de 2009 a março de 2013.
Principais resultados
2.075 horas de ações de capacitação, envolvendo monitores, professores, coordenadores,
diretores e supervisores da educação básica do município; produção editorial de 1.676 páginas;
desenvolvimento de 16 horas de vídeos de apoio às atividades de capacitação; e sistematização de
ambiente virtual Moodle para 1.800 usuários e produção de 30 páginas de formulários web.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS: GESTÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS

ECONOMIA CRIATIVA
Contratante
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sdecti).
Escopo
Proposição de um Plano Estratégico da Economia Criativa no estado de São Paulo a partir do diagnóstico do estágio de desenvolvimento da Economia Criativa no estado. O Plano envolveu levantamento
e análise de informações (análise econômica e setorial das vocações potenciais locais e regionais);
identificação das atividades nucleares relacionadas à Economia Criativa; identificação da concentração de empregos formais por atividade e região; e articulação de atores econômicos e partes
interessadas e benchmarking de modelos nacionais e internacionais.
Foram desenvolvidas propostas para a realização de Feira, Seminário e Exposição de Negócios
Criativos, incluindo o público-alvo, a estrutura mínima, o cronograma e os riscos operacionais, bem
como uma proposta de implantação do Observatório de Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Abrangência
Núcleos de Economia Criativa do estado de São Paulo.
Período
De agosto a dezembro de 2015.
Principais resultados
Elaboração do Plano Estratégico da Economia Criativa no Estado de São Paulo.
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POLÍTICAS PÚBLICAS: GESTÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA
ARTICULAÇÃO COM OS SISTEMAS DE ENSINO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Contratante
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte (Seplan) com o apoio
financeiro do Banco Mundial.
Escopo
Elaboração de diagnóstico e planejamento estratégico para a articulação entre o estado do Rio
Grande do Norte (RN) e seus municípios em consonância com as políticas educacionais emanadas
da União, visando ao regime de colaboração entre os entes federados na implantação do sistema
articulado de ensino.
O projeto foi financiado pelo Banco Mundial e faz parte do programa RN Sustentável, que busca
reverter o cenário de baixo dinamismo socioeconômico do RN e apoiar ações de modernização da
gestão do setor público para prestação de serviços de forma mais eficaz e eficiente.

Abrangência
A rede pública dos 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte, constituída de 2.980 estabelecimentos, dos quais 616 compõem a rede estadual e 2.364 as redes municipais.
Período
De março a dezembro de 2016.
Principais resultados
Elaboração, consolidação e implementação do Plano Estratégico de Articulação Estado-Municípios..
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POLÍTICAS PÚBLICAS: GESTÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS

PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL – PROJETO DE
APOIO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE
SÃO PAULO PARA A CONSOLIDAÇÃO DO MODELO
EDUCACIONAL E DE SEU PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO
NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Contratante
Associação Parceiros da Educação.
Beneficiária
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP).
Escopo
Gestão dos processos e atividades de apoio ao projeto da SEE-SP para a consolidação do modelo
pedagógico e a elaboração de um plano de implementação para uma Escola de Ensino Integral no
contexto das séries iniciais do Ensino Fundamental da rede pública do estado de São Paulo. Abrangeu
pesquisa sobre os modelos de ensino integral no Brasil e em outros países; estudos de caracterização
da rede pública estadual de ensino visando à implementação do novo modelo de ensino integral para
os anos iniciais do Ensino Fundamental; apoio à sistematização do “Modelo Pedagógico do Ensino
Integral nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”; e sistematização do “Plano de Implementação
para o Ensino Integral nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”.
Abrangência
SEE-SP.
Período
De março a setembro de 2014.
Principais resultados
Sistematização do “Modelo Pedagógico do Ensino Integral nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”
e do “Plano de Implementação para o Ensino Integral nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”.
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POLÍTICAS PÚBLICAS: GESTÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS

PROJETO CIDADE DIGITAL – ÁGUAS DE SÃO PEDRO
Soluções: Redes educacionais; Programas educacionais; EAD; e
Produção multimeios
Contratante
Fundação Telefônica Vivo.
Escopo
Pesquisa, desenvolvimento e aplicação-piloto de solução tecnológica para a gestão do uso de
dispositivos móveis em projetos educacionais, incluindo a formação de professores, no âmbito
do Projeto Cidade Digital. As ações envolveram a análise do currículo dos anos iniciais e finais
do Ensino Fundamental da rede municipal para o desenvolvimento de atividades articuladas ao
currículo; pesquisas com os alunos e professores; e acompanhamento e apoio à gestão escolar
para o planejamento e desenvolvimento de um projeto interdisciplinar com o uso das Tecnologias
de Informação e Comunicação.
O Projeto Cidade Digital foi uma iniciativa da Fundação Telefônica Vivo de implantação do conceito
de “cidade digital” no município de Águas de São Pedro (SP). A Vanzolini/GTE foi uma das parceiras
estratégicas e atuou na frente das soluções digitais para a Educação.

Abrangência
Escolas do município de Águas de São Pedro (SP).
Período
De maio de 2014 a maio de 2015.
Principais resultados
Formação de professores por meio de ambiente virtual de aprendizagem, com sessões presenciais
e também por webconferência.
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POLÍTICAS PÚBLICAS: GESTÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS

SÃO PAULO FAZ ESCOLA
Soluções: EAD; e Produção multimeios

Contratante
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP).
Escopo
Implementação de um sistema de gestão voltado para a definição e elaboração do currículo referente
ao Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio, o que requereu ferramentas específicas para o
controle das entregas. Por meio de pesquisas, foi possível mapear as contribuições dos professores,
possibilitando a revisão da quase totalidade dos materiais produzidos. O desafio seguinte, proposto
pela SEE-SP, foi a criação e a implementação de um sistema de gestão operacional de serviços,
ações e produtos para a reedição do material pedagógico complementar da proposta curricular do
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais e da 1ª à 3ª série do Ensino Médio da rede pública
de ensino paulista.
Abrangência
Rede estadual de educação do estado de São Paulo.
Período
De novembro de 2008 a abril de 2011 e de setembro de 2012 a dezembro de 2014.
Principais resultados
No primeiro período do contrato, produção de 268 cadernos para professores, totalizando
7.537.100 exemplares e 268 cadernos para alunos de todas as disciplinas e séries, totalizando aproximadamente 140 milhões de exemplares por ano, distribuídos bimestralmente para 3,6 milhões de
alunos em 4,1 mil escolas do estado de São Paulo; e produção de 760 volumes revisados, editados
e atualizados no segundo período do contrato.
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POLÍTICAS PÚBLICAS: GESTÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS

SÃO PAULO: INOVAÇÃO ABERTA EM SAÚDE
Contratante
British Foreign & Commonwealth Office.
Parceiros
Governo do estado de São Paulo (Secretarias da Saúde, de Governo e de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e Procuradoria Geral do Estado); Embaixada do Reino
Unido; Instituto Adolfo Lutz (IAL); Fundação Instituto de Administração (Brasil), Nesta (Reino Unido)
e 100% Open (Reino Unido).
Escopo
Mapeamento, teste e proposição final de estratégias de Inovação Aberta para a área da Saúde no
estado de São Paulo; modelagem, execução e avaliação de piloto (com o objetivo de testar questões
técnicas, institucionais, organizacionais e legais relacionadas à Inovação Aberta na área da Saúde),
com a participação do Instituto Adolfo Lutz; documentação consolidando os estudos realizados e
os resultados do piloto; elaboração de guia com recomendações para a adoção de estratégias de
Inovação Aberta em Saúde (perspectiva global), com foco nos institutos de pesquisa do estado; e
disseminação dos resultados.
Abrangência
Institutos de pesquisa da Saúde do estado de São Paulo (foco central), organizações e profissionais
dos setores público e privado nas áreas da Saúde e Inovação em São Paulo e no Reino Unido.
Período
De junho de 2016 a março de 2017.
Principais resultados
Mapeamento dos ecossistemas de Saúde e Inovação no estado de São Paulo; mapeamento das
melhores práticas globais e do Reino Unido de Inovação Aberta na área da Saúde e de atores-chave;
execução de dois projetos-piloto em parceria com o Instituto Adolfo Lutz (um programa de aceleração de seis tecnologias do IAL e a modelagem de um desafio na área de tuberculose); realização
de iniciativas de integração dos Institutos de Pesquisa da Saúde do Estado de São Paulo no ecossistema de Inovação Aberta do Reino Unido; guia com recomendações para a adoção de estratégias de
Inovação Aberta em Saúde, com foco nos Institutos de Pesquisa do Estado; e disseminação internacional dos resultados do projeto.

ESTUDOS E PROJETOS

ESTUDOS E PROJETOS

A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS
PRODUTIVAS DA INDÚSTRIA TÊXTIL
BASEADAS EM FIBRAS QUÍMICAS

Contratante
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).
Desafio
Desenvolver um diagnóstico da competitividade das cadeias de produção e comercialização no
setor têxtil e, mais especificamente, daquelas baseadas em fibras químicas, com vistas a subsidiar
a atuação do BNDES e de outras instituições na elaboração de políticas para o setor.
Escopo
Foi feito contato com entidades associativas ligadas ao setor têxtil para a coleta de informações com
relevância para o projeto. A partir disso, foram criados instrumentos de pesquisa para realizar as
pesquisas de campo com diversas empresas tanto nos elos centrais das cadeias produtivas como
a jusante ou a montante das cadeias produtivas. Assim, foi elaborado um diagnóstico contendo:
mapeamentos das diferentes cadeias produtivas em termos de estrutura e governança; identificação das estratégias competitivas e análise dos potenciais competitivos e dos gargalos da indústria
considerando importação e exportação; e, por fim, foram feitas propostas para a elaboração de
políticas para o aumento da competitividade da indústria têxtil baseada em fibras químicas.
Abrangência
Empresas do setor têxtil baseadas em fibras químicas de vários segmentos do mercado, além
de todas as empresas relacionadas de alguma forma, como os fornecedores de matérias-primas e as empresas de comercialização e distribuição, como redes varejistas e grifes.
Duração do projeto/contrato
Seis meses (2000).
Principais entregas/resultados
>> Desenvolvimento de diagnóstico da competitividade das cadeias de produção contendo: o
mapeamento das diferentes cadeias produtivas em termos de estrutura e de governance; a identificação das estratégias competitivas das empresas nos distintos estágios das diferentes cadeias
produtivas; e uma análise dos potenciais competitivos e gargalos por indústria, considerando
questões de importação e exportação.
>> Indicação de propostas de políticas públicas preliminares, em especial no tema de financiamento, com vistas a subsidiar a atuação do BNDES e de outras instituições.

ESTUDOS E PROJETOS

A NOVA CONFIGURAÇÃO DA CADEIA AUTOMOTIVA
BRASILEIRA

Contratante
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).
Desafio
Compreender as mudanças ocorridas na cadeia automotiva brasileira tanto em profundidade
quanto em extensão por conta das importantes transformações na indústria automobilística, seja
no relacionamento entre as empresas que operam nessa cadeia, seja na localização das atividades
produtivas, seja na área de Engenharia e Desenvolvimento de Produtos, seja na organização dos
processos produtivos.
Escopo
Inicialmente, foi realizada uma pesquisa de cunho quantitativo envolvendo o envio de questionários a empresas de autopeças localizadas por meio de diversas bases de dados. Foram obtidos 224
questionários nessa fase, a maior amostra de que se tem notícia em estudos do gênero. A partir dos
dados obtidos, foi feita uma caracterização geral da cadeia de fornecimento das montadoras, analisando-se quem investe em modernização; a alta difusão de certificações de qualidade; os contratos
de longo prazo para TNCs e primeiro nível; a periodicidade de entregas e de transferência de
estoques; o padrão de financiamento; e a modularidade e o fornecimento modular. Posteriormente,
foi realizada uma pesquisa qualitativa, em profundidade, na qual foram analisados a nova geografia da
cadeia; os novos investimentos; os projetos e o desenvolvimento de produto; o perfil das empresas
que desenvolvem atividades do tipo no Brasil; e quais os fatores que favorecem tal projeto.
Abrangência
Todas as empresas envolvidas com a cadeia automotiva brasileira, excetuando-se as fornecedoras de matéria-prima, como aço, tintas, polímeros etc.
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Duração do projeto/contrato
Quinze meses (2001 e 2002).
Principais entregas/resultados
Por meio das pesquisas realizadas, foi possível caracterizar toda a cadeia automobilística brasileira e
chegar a conclusões importantes:
>> Sediar projeto (ou seja, uma subsidiária tornar-se centro de gestão de um novo projeto) atrai
co-design, atrai projetos por parte dos fornecedores, atrai fornecimento de empresas radicadas no
país e possibilita maiores chances de que empresas locais ganhem pedidos;
>> A divisão de atividades entre as diversas unidades de empresas transnacionais de autopeças
deixa no exterior as fases mais nobres do projeto (concepção da peça/conjunto e desenhos de
engenharia);
>> Os fatores que favorecem o projeto e o desenvolvimento de produtos são: volume; regulamentação de produto; condições de mercado; sobrecarga de projetos nas matrizes devido à política de
diferenciação; e capacitação local existente.
Por fim, foram verificados gargalos e problemas na cadeia prejudiciais à capacidade competitiva
das empresas, com efeitos danosos tanto do ponto de vista microeconômico quanto sistêmico,
como problemas de balança comercial do setor e mesmo desestímulo ao estabelecimento de atividades produtivas no Brasil. Alguns insumos considerados gargalos foram: insumos básicos como
aço e polímeros e problemas ligados aos componentes eletrônicos, como a carência de certos
componentes locais, em especial os de alta tecnologia, tornando a importação um imperativo e as
empresas reféns dos problemas ligados à importação.
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ANÁLISE DE ALTERNATIVAS PARA RACIONALIZAR
ABASTECIMENTO, PRODUÇÃO E A CADEIA LOGÍSTICA
DE PRODUTOS ACABADOS

Contratante
Reckitt Benckiser do Brasil Ltda.
Desafio
Avaliar alternativas de localização de nova(s) unidade(s) produtiva(s), incluindo o seu dimensionamento, de forma a reduzir os custos de produção e logísticos. O escopo do estudo também se
propôs avaliar alternativas de localização de Centros de Distribuição (CDs) de produtos acabados,
de modo a reduzir os custos de estocagem e transporte.
Escopo
Foi feito um levantamento de dados, da documentação e de informações existentes, além de
entrevistas e visitas técnicas com o intuito de identificar as operações, o nível de maturidade, os
pontos fortes e fracos, os riscos e as pessoas envolvidas com os processos logísticos e de produção.
Também foram considerados os projetos concomitantes na época que poderiam afetar direta ou
indiretamente o estudo. Em seguida, foram feitos um mapeamento e uma análise geográfica dos
clientes e das unidades fabris e logísticas, com a utilização do Sistema de Informações Geográficas
(SIG), a fim de permitir a visualização geográfica/espacial dos dados processados e dos fluxos
resultantes. A partir do mapeamento, foram identificadas e analisadas as melhores alternativas de
abastecimento, de produção e de malhas logísticas, utilizando-se a análise estatística descritiva e
inferencial, a modelagem matemática e o geoprocessamento.
Abrangência
Unidade fabril situada na Rodovia Raposo Tavares.
Duração do projeto/contrato
Dois meses (2013).
Principais entregas/resultados
>> Proposição da melhor estratégia para a localização das instalações fabris e logísticas (CDs).
>> Análise e diagnóstico dos custos produtivos da atual unidade produtiva e dos custos logísticos
atuais.
>> Modelo de análise; cenários de alternativas de produção, de abastecimento e de malha logística
de distribuição; proposição das melhores alternativas de produção e de abastecimento de produtos
acabados.

ESTUDOS E PROJETOS

ANÁLISE ORGANIZACIONAL PARA
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL

Contratante
Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.).
Desafio
Construir um entendimento sólido a respeito da questão do dimensionamento de pessoal, bem
como desenvolver uma metodologia única e apropriada à Petrobras, de modo a poder ser aplicada
em situações semelhantes.
Escopo
Foram feitas análises preliminares envolvendo o levantamento de informações e a documentação,
estudos prévios e benchmarkings, além de visitas a outras unidades da empresa, antecipando características a serem incorporadas na planta da Repar. Em seguida, os resultados iniciais, os critérios
considerados no estudo de dimensionamento e a abordagem metodológica foram validados, possibilitando a construção de seis cenários a respeito do dimensionamento de pessoal. Esses cenários
foram amplamente discutidos e, a partir do resultado das análises, foi construído um cenário mais
adequado para que a Repar pudesse tomar decisões estratégicas a respeito do número de pessoas
requerido em cada uma das áreas operacionais para um horizonte de cinco anos.
Abrangência
Área operacional da Refinaria Repar.
Duração do projeto/contrato
Cinco meses (2005).
Principais entregas/resultados
Desenvolvimento, teste e validação de uma metodologia de dimensionamento de pessoal
apropriada à Petrobras, de modo que possa ser aplicada em situações semelhantes em outras
unidades operacionais. A aplicação dessa metodologia possibilita a tomada de decisões estratégicas
a respeito do número de contingente necessário para cada uma das áreas operacionais, tornando-as
mais eficientes em suas contratações e na utilização de sua mão de obra.
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ATIVIDADE DE PREPARO DE EXPEDIÇÃO
DE ITENS FRACIONADOS

Contratante
Novartis Biociências S.A.
Desafio
Avaliar o atual processo de separação (picking) para expedição de itens fracionados, visando um
melhor fluxo de valor, maior produtividade e eficiência e redução dos erros de separação. A partir
dessa avaliação, propor soluções de baixa complexidade e fácil implementação.
Escopo
Foi efetuado um levantamento de dados, com visitas à fábrica, para realizar tomadas de tempos das
atividades em estudo, e verificar fluxos dos processos referentes à preparação para a expedição
de itens fracionados. Após o levantamento, foram analisados todos os dados, com montagem
de diagramas e cálculos de tempos-padrão e necessidade de espaço. Com os dados da análise,
foram elaboradas alternativas de picking e de Movimentação e Armazenagem de Materiais (MAM)
fracionados. Em seguida, a melhor alternativa foi escolhida, e o anteprojeto foi detalhado.
Abrangência
Fábrica da Novartis Biociências S.A.
Duração do projeto/contrato
Dois meses (2010).
Principais entregas/resultados
Apresentação de anteprojeto do novo processo de preparação de expedição de itens fracionados,
baseado nos princípios de melhorias de processos de MAM.
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AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Contratante
Atento Brasil S.A.
Desafio
Avaliar a organização no trabalho de acordo com o solicitado pela Norma Regulamentadora NR-17
– Ergonomia, considerando principalmente questões de produtividade e metas, ritmos de trabalho
e pausas, concessão de bônus, política interna de avaliação de desempenho dos trabalhadores e
desenvolvimento profissional e carreira.
Escopo
Definições de estrutura organizacional e estratégia de operações da empresa. Em seguida, foram
feitas entrevistas com os responsáveis da unidade para identificar as características operacionais
e levantar dados sobre o processo operacional com foco na organização do trabalho e na lógica do
serviço; metas; avaliação e bônus; e saúde dos trabalhadores envolvidos na análise. Após o levantamento de dados, avaliaram-se as tarefas com foco na organização do trabalho, identificando as
principais dificuldades e riscos para o desenvolvimento do trabalho. Por fim, analisaram-se o material
e as entrevistas, criando-se um diagnóstico e a definição de parâmetros para a realização de observações sistemáticas.
Abrangência
As pesquisas foram realizadas em seis sites (São Bento, Sabará, Liberdade, Belém, Barra Funda
e Santo Antônio).
Duração do projeto/contrato
Doze meses, com pausa de três meses entre a implantação de melhorias e a auditoria após a
implantação (2014).
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Principais entregas/resultados
>> Diagnóstico das atividades de trabalho na operação da Atento, de sua gestão técnica e das
áreas de apoio mais relevantes.
> > Definição de parâmetros e procedimentos para a observação sistemática das informações
e dos processos que dão suporte às decisões relacionadas aos processos de trabalho, em
especial, produtividade e metas, avaliação de desempenho e concessão de bônus.
> > Diagnóstico da realidade de trabalho do atendimento por meio de análises ergonômicas,
possibilitando uma visão mais sistêmica desses processos e uma melhor compreensão das
diferentes linguagens utilizadas pelos atores da produção.
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AVALIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIA
NOS PROCESSOS LOGÍSTICOS DECORRENTES DE
ALTERAÇÕES NA EMBALAGEM DE PÃES

Contratante
Wickbold & Nosso Pão Indústrias Alimentícias Ltda.
Desafio
Avaliar os procedimentos logísticos da Wickbold para evidenciar oportunidades de melhoria em
termos de redução de custo e redução de lead time de transferência, distribuição e retorno de
produtos entre as fábricas, centros de distribuição e lojas de clientes em processos que sejam
dependentes das embalagens de pães.
Escopo
Foi feito o levantamento de dados de cada SKU (Stock Keeping Unit) da produção em cada fábrica,
dos volumes de venda por cliente e da quantidade em estoque, entre outros, além de filmagem dos
procedimentos de movimentação e armazenagem de material nas fábricas. A partir desses dados,
foram feitas diversas análises: de estudo de tempos e métodos; das oportunidades de melhoria em
termos de geração de perdas e danos nos produtos e embalagens; do fluxo de movimentação; do
fluxo de transporte; e de processamentos redundantes, entre outros. Também foi avaliado o melhor
tipo de embalagem para pães, com base no levantamento preliminar de potenciais fornecedores e
no modelo de negócio para o parque de grades. Por fim, foi feito um relatório de oportunidades de
melhoria com base em ferramentas derivadas do lean supply e do lean warehousing.
Abrangência
Toda a rede logística da Wickbold.
Duração do projeto/contrato
Três meses (2016).
Principais entregas/resultados
>> Indicação de melhoria no processo de movimentação e de embalagem de materiais em relação à
expedição de fábrica, aos centros de distribuição, à exposição em lojas e ao retorno à SKU.
>> Avaliação do melhor tipo de embalagem para pães, considerando diversas variáveis, como o
processo de distribuição para clientes, o processo de exposição nos clientes de grande e pequeno
porte e o processo de retorno de grades, entre outros, e possibilitando a melhoria de embalagens
em relação ao transporte e à comercialização.
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CONSULTORIA PARA A AVALIAÇÃO DO
PROJETO-PILOTO DE ENTREGAS NOTURNAS
NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Contratante
ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos).
Desafio
Avaliar, em condições reais, as vantagens e desvantagens de entregas noturnas dentro da área de
restrição de circulação de caminhões em São Paulo.
Escopo
Desenvolver uma metodologia de indicadores, algoritmos e alternativas para a visualização de dados
de tracking; avaliar os ruídos e riscos, os custos, benefícios e tradeoffs, os fatores críticos de sucesso
ou fracasso por meio da utilização dos métodos desenvolvidos previamente para criar um banco de
dados de parâmetros para uso de planejadores públicos e privados, com informações estruturadas
sobre o tópico.
Abrangência
Cidade de São Paulo, com cerca de 145 estabelecimentos e uma indústria de bebidas.
Duração do projeto/contrato
Quatro meses (2015).
Principais entregas/resultados
>> Criação de um banco de dados de parâmetros para uso de planejadores públicos e privados,
com informações estruturadas como velocidades típicas por tipo de via e por período, e tempos
de paradas, entre outras.
>> Elaboração de um caderno técnico com as conclusões do projeto e a apresentação de
sugestões de estratégias de implantação e de execução.
>> Divulgação dos resultados por meio de um workshop para cerca de 150 pessoas.
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO
DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO EM UM GRUPO
SELECIONADO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
(APLs) LIGADOS AOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA

Contratante
MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior).
Desafio
Elaborar 27 planos de desenvolvimento em um grupo selecionado de Arranjos Produtivos Locais
(APLs) ligados aos setores da economia criativa previamente selecionados.
Escopo
Foram elaborados 27 planos de desenvolvimento, todos com um modelo predefinido. Neles, o APL
foi contextualizado e caracterizado, de forma que aqueles que não o conhecem possam ter uma
visão completa da sua constituição e do seu funcionamento. Em seguida, verificaram-se quais eram
os desafios e as oportunidades de desenvolvimento, observando-se quais as variáveis mais importantes para a caracterização da situação atual e criando-se indicadores para que se pudesse medir
quantitativamente cada resultado e comparar os métodos de medição no momento do projeto e na
situação futura. Foi feito também um resumo dos problemas, desafios e necessidades de mudança,
identificando-se a fonte dos diagnósticos, além de uma lista com projetos de investimento local,
com custos e prazos bem dimensionados, segundo uma perspectiva de médio e longo prazo.
Abrangência
27 arranjos produtivos locais em diversos Estados brasileiros.
Duração do projeto/contrato
Quatro meses (2013).
Principais entregas/resultados
Produção de 27 planos de desenvolvimento para cada APL selecionado, cada qual contendo a
contextualização e a caracterização do Arranjo; quais desafios e oportunidades de desenvolvimento;
indicadores para dar suporte à medição dos resultados; resumo dos problemas e necessidades de
mudança; e uma lista com projetos de investimento local, com custos e prazos bem dimensionados.
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CRIAÇÃO E VALIDAÇÃO DO SISTEMA DE
AVALIAÇÃO DO ENSINO TÉCNICO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Contratante
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.
Desafio
Definir e realizar o teste de operacionalização de alguns subsistemas integrados que constituirão
o sistema em pequena e grande escala, tendo como escopo-limite toda a rede de Etecs do Estado
de São Paulo, bem como criar materiais de referência e de apoio, definir meios de avaliação, consolidar indicadores e incluir diretrizes operacionais e de controle.
Escopo
O projeto envolveu definir um conjunto de indicadores mais adequados ao sistema, considerando
a qualificação teórica e profissionalizante de cada curso; sinalizar os pontos fortes e fracos; desenvolver um sistema de avaliação eletrônica; e estruturar um banco eletrônico de questões para a
formulação das provas para cada curso escolhido. Para o teste dos pilotos, definiram-se o modelo
operacional da prova, a logística necessária e os locais dos pilotos. Após aplicar a primeira versão da
Aetesp, geraram-se os resultados dos testes e dos indicadores.
Abrangência
Toda a rede de Etecs do Estado de São Paulo com cursos pilotos de Administração, Informática
e Segurança do Trabalho.
Duração do projeto/contrato
Cinco meses (2012).
Principais entregas/resultados
>> Aprimoramento da estrutura curricular dos cursos.
>> Identificação de pontos de aperfeiçoamento dos docentes e correção de falhas de formação de
alunos de estágios intermediários.
>> Divulgação dos resultados para benchmarking de outras empresas e/ou entidades de ensino.
>> Banco eletrônico de questões para a formulação das provas para cada curso escolhido.
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DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS PARA
DIMENSIONAMENTO DO EFETIVO

Contratante
Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.).
Desafio
Desenvolver metodologias quantitativas de dimensionamento do efetivo que permitam estimar o
número de colaboradores necessários para suportar as estratégias da Petrobras.
Escopo
O projeto se iniciou com a definição e priorização das estruturas organizacionais, definindo-se então
duas dessas estruturas para os projetos pilotos. Foram feitos dois relatórios, cada um para um dos
projetos pilotos, contendo o levantamento dos indicadores, a avaliação dos indicadores e parâmetros e o desenvolvimento e a construção dos modelos “brutos”, relacionando os indicadores com o
dimensionamento dos grupos de competência. Em seguida, após a conclusão dos dois relatórios, foi
realizado um treinamento da equipe da Petrobras para a transferência de tecnologia e foram apresentados e discutidos os modelos preparados, sendo assim possível o refinamento e a extensão
para outras estruturas similares.
Abrangência
Duas estruturas organizacionais pilotos da Petrobras.
Duração do projeto/contrato
Quatro meses (2013).
Principais entregas/resultados
>> Apresentação de dois modelos refinados dos projetos pilotos, relacionando os indicadores
com o dimensionamento dos grupos de competência e possibilitando a utilização para trabalhar com
outras estruturas similares.
>> Realização de treinamento da equipe da Petrobras para a transferência de tecnologia.
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DIAGNÓSTICO DOS INDICADORES DE NÍVEL DE
SERVIÇO (SLA – SERVICE LEVEL AGREEMENT)
DA TOTAL EXPRESS

Contratante
Treelog S.A. Logística e Distribuição e Total Express.
Desafio
Diagnosticar os Indicadores de Nível de Serviço (SLA) utilizados na empresa, com avaliação das
oportunidades de melhorias nos processos e nas atividades que compõem o SLA, e propor um
plano de implementação (road map) das oportunidades identificadas.
Escopo
Foi realizado o levantamento de dados, da documentação e de informações existentes, além de
entrevistas com os profissionais, com o intuito de identificar as operações, o nível de maturidade,
os pontos fortes e fracos, os riscos e as pessoas envolvidas com os Indicadores Nível de Serviço.
Também foram identificados os projetos concomitantes que poderiam afetar direta ou indiretamente o estudo. A partir dessas informações, foram mapeados os processos e descritas suas
propriedades e características. Com base nesse mapeamento, foi possível visualizar as atividades
e os processos que compunham o SLA, seus relacionamentos, atividades e tarefas, stakeholders,
papéis e responsabilidades e fluxos de material e de informação. Foi feita, então, uma avaliação
do nível de serviço atual, verificando-se a satisfação dos principais clientes em relação aos atendimentos prestados pela Total Express.
Abrangência
Operações da Total Express.
Duração do projeto/contrato
Dois meses (2014).
Principais entregas/resultados
>> Proposição de ações de curto, médio e longo prazos voltadas para a melhoria do SLA.
> > Mapeamento de satisfação dos principais clientes, contendo uma sugestão de indicadores
de desempenho e o detalhamento dos processos, com uma visão única dos relacionamentos,
atividades e tarefas, stakeholders, papéis e responsabilidades e fluxos de material e de informação.
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DIAGNÓSTICO E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DAS
OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DA TREELOG S.A.
LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO

Contratante
Treelog S.A. Logística e Distribuição.
Desafio
Analisar as sinergias das operações de publicação (Treelog) e de pequenas encomendas (Total
Express), além de identificar e dar suporte à implementação de melhores oportunidades de
aprimoramento do atual modelo de gestão de transportes da Treelog.
Escopo
Foram feitos o levantamento e a análise de dados, com foco particular nas informações sobre
demanda, frota própria, custos de transporte e contratos com fornecedores. Esse diagnóstico
utilizou entrevistas, questionários, observações de campo e visitas técnicas. Além disso, foram
identificados os projetos que eram realizados na época que poderiam afetar direta ou indiretamente o estudo. A partir desses dados, foram feitas quatro análises: a análise de dimensionamento
de frota, com foco na redução das despesas de frete, de modo que diversos cenários para configurações de frota própria pudessem ser analisados; a análise dos modelos de contratação de fretes
e gestão de fornecedores, com foco na melhoria da gestão e da qualidade (também foi feita uma
recomendação visando à sustentabilidade desse processo por meio do plano de implantação); a
análise das frequências de abastecimento e formação de rotas, que possibilitou identificar o melhor
desenho das operações de transporte da Treelog, minimizando os custos de transporte de maneira
a atender todos os prazos; e a análise de oportunidades de sinergia entre as operações de transporte da Treelog e da Total Express, buscando identificar oportunidades de redução de custos de
transporte e de melhorias de nível de serviço por meio do compartilhamento de infraestrutura de
armazenagem e de frota disponível. A partir de todas as análises, foram detalhadas e implantadas as
ações de melhoria sugeridas, destacando-se as ações de curto prazo e fácil implementação (quick
wins), além de elaborado um road map visando à facilitação de comunicação do diagnóstico das
operações de transporte.
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Abrangência
Toda a operação de transporte da Treelog.
Duração do projeto/contrato
Dois meses (2015).
Principais entregas/resultados
>> Implementação das ações de curto prazo (quick wins), como alterações de rotas, variações no
tipo de veículo associado ao roteiro e alterações de frequências de distribuição.
>> Elaboração dos planos de médio e longo prazos, contemplando recomendações relacionadas
à troca de fornecedores de transporte, redução ou ampliação da frota própria e adoção de novas
tecnologias.
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DINÂMICA DA INOVAÇÃO NA EMPRESA

Contratante
Anpei (Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras).
Desafio
Verificar como as empresas selecionadas estão organizando e gerenciando seus processos de
inovação e decodificar as melhores práticas para a difusão.
Escopo
Foram definidas as questões de pesquisa e do roteiro de levantamento e, em seguida, foi realizado o
estudo piloto para validar tais questões e casos nas empresas selecionadas para verificar as melhores
práticas para a difusão da sua inovação. Após a realização dos estudos, os resultados foram validados
e foi criado um relatório contendo indicações de boas práticas para outras empresas.
Abrangência
As pesquisas foram realizadas em seis empresas líderes, de vários setores, no tema da gestão
da inovação.
Duração do projeto/contrato
Cinco meses (2012).
Principais entregas/resultados
>> Elaboração de relatório executivo sintético para gestores públicos e da iniciativa privada diretamente interessados na temática da inovação.
>> Apresentação de relatório final contendo as melhores práticas para benchmarking de outras
empresas.
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DISTRITOS INDUSTRIAIS PARA A FEDERAÇÃO DAS
INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA (FIEB)

Contratante
Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).
Desafio
Realizar um diagnóstico sobre as necessidades de investimentos para a recuperação e a melhoria
da infraestrutura física e em segurança de 14 distritos industriais do Estado da Bahia.
Escopo
> > Levantamento da situação atual da infraestrutura física e das condições de segurança dos
14 distritos industriais do Estado da Bahia. Para isso, foram realizadas visitas in loco aos 14 distritos
industriais.
>> Indicação dos investimentos necessários para a recuperação e a melhoria da infraestrutura
física e em segurança dos 14 distritos industriais do Estado da Bahia.

Abrangência
Foram analisados 14 distritos industriais em todo o Estado da Bahia.
Duração do projeto/contrato
6 meses.
Principais entregas/resultados
>> Entendimento dos problemas encontrados no que se refere à infraestrutura física e à segurança
nos 14 distritos industriais do Estado da Bahia.
>> Visão completa das necessidades de investimentos na infraestrutura física desses locais.
>> Visão completa das necessidades de investimentos em segurança nos distritos industriais.
>> Mensuração do montante de investimento necessário e para posterior busca de financiamento.
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GESTÃO DA INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NA
CADEIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

Contratante
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit).
Desafio
Realizar consultoria em gestão da inovação e sustentabilidade para o Programa Executivo para
Fortalecimento da Estratégia de Inovação de Empresas do Polo Têxtil e de Confecção do Estado
de Santa Catarina.
Escopo
>> Diagnóstico inicial e programa de capacitação em gestão da inovação e sustentabilidade.
>> Diagnóstico setorial de inovação e sustentabilidade.
>> Elaboração de planos individuais de inovação e sustentabilidade.
>> Acompanhamento da implantação dos planos de inovação e sustentabilidade das empresas.

Abrangência
Avaliação dos sistemas de gestão da inovação e da sustentabilidade de 15 empresas pertencentes
à cadeia têxtil e de confecção do Estado de Santa Catarina.
Duração do projeto/contrato
15 meses.
Principais entregas/resultados
>> O referido projeto capacitou as empresas participantes nas ferramentas de inovação e de gestão
da sustentabilidade aplicáveis ao setor.
>> Realizou diagnósticos nas empresas com relação aos processos de inovação e aos requisitos de
sustentabilidade socioambiental.
>> Elaborou planos de ecoinovação individualizados para as empresas.
>> Gerou uma proposta de sistemas de indicadores de acompanhamento dos processos.
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IDENTIFICAÇÃO DE FATORES RESTRITIVOS QUE AFETAM
O DESEMPENHO DA GESTÃO NO SISTEMA DE TRANSPORTE
METROPOLITANO DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, ANÁLISE DE CAUSAS E PROPOSIÇÃO DE AÇÕES DE
MELHORIA DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS

Contratante
Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) do Governo do Estado de São Paulo..
Desafio
Desenvolver estudos técnicos destinados a identificar e confirmar a existência de fatores restritivos ao desempenho da gestão no sistema de transportes metropolitanos (mapeamento de
gargalos) e analisar as causas e os fatores determinantes da existência dos referidos gargalos,
com a finalidade de oferecer um diagnóstico e um plano de ações que possam subsidiar o poder
público na revisão de objetivos, metas, estratégias e métodos para o encaminhamento de soluções
de curto prazo para as dificuldades encontradas, bem como indicar diretrizes estratégicas para
atender aos desafios da mudança de escala de atuação da STM no médio e longo prazos.
Escopo
Foi feito um planejamento detalhado do trabalho, com o intuito de otimizar a utilização dos recursos
de pessoal alocados ao trabalho, além de permitir que as necessidades de contrapartida da STM
e das empresas vinculadas fossem especificadas. Em seguida, foram identificados os processos
gerais e as estruturas organizacionais dos Modelos de Negócios e dos Modelos Financeiros, além de
realizado um benchmarking internacional, considerando a obtenção de dados das melhores práticas
em transporte público. Para cada um dos processos gerais, de acordo com os objetivos de cada
Sistema de Produção, foram identificados Indicadores-Chave de Performance (KPIs), necessários
para a realização da análise da performance atual e de gaps, e, assim, da identificação de oportunidades de melhoria para os processos gerais de cada sistema a curto, médio e longo prazos. A partir
dessas identificações, foram especificados os gargalos (restrições) que limitam o atingimento dos
KPIs e as suas respectivas causas, utilizando metodologias como a TOC (Theory of Constraints). Com
as informações a respeito dos gargalos e de suas causas, foram concebidas ações para soluções de
curto, médio e longo prazos, de forma a se obter os melhores KPIs. Todas as ações foram validadas
e priorizadas para, então, criar-se um planejamento da implantação de tais ações, de acordo com os
padrões do PMBoK (Projetc Management Body of Knowledge).
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Abrangência
Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) do Governo do Estado de São Paulo.
Duração do projeto/contrato
Quatro meses (2014).
Principais entregas/resultados
>> Realização do planejamento da implantação de todas as ações validadas, com base nos
Indicadores-Chave de Performance.
>> Diagnóstico completo dos gargalos (restrições) e de suas respectivas causas.
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IMPLEMENTAÇÃO DE GRUPOS KAIZEN

Contratante
Companhia Brasileira de Acrílicos Ltda.
Desafio
Capacitar e auxiliar os colaboradores da empresa a desenvolver e manter um método de melhoria
contínua de seus processos produtivos por meio de implantação de Grupos Kaizen, baseando-se
nos elementos do Lean System (Toyota Production System).
Escopo
Foram diagnosticadas as diversas variáveis organizacionais que influenciavam na implementação
dos Grupos Kaizen. Em seguida, foi realizado o treinamento da equipe de facilitadores (Equipe Lean),
capacitando-a a enxergar desperdícios, implementar ações corretivas e multiplicar o conhecimento,
criando outros Grupos Kaizen.
Abrangência
Cia. Brasileira de Acrílicos.
Duração do projeto/contrato
54 dias de treinamento (8h/dia) divididos em 12 meses.
Principais entregas/resultados
Após o primeiro ciclo de melhorias, foram reduzidos os estoques de materiais em processo,
foram obtidos ganhos de produtividade da mão de obra da ordem de 25% e foram eliminados os
desperdícios. Com essas mudanças, verificou-se um fluxo de caixa positivo já no final do quarto
mês do processo de implementação.
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INOVATEX: PROGRAMA DE INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA
DA MODA BRASILEIRA, DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

Contratante
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit).
Desafio
Realizar consultoria em gestão da inovação em 25 empresas da cadeia têxtil e de confecção do
Estado de São Paulo, visando a desenvolver e aplicar um programa de capacitação direcionado
à indústria têxtil e de confecção capaz de fornecer subsídios técnicos e de desenvolver
competências que possibilitem às empresas inovarem em produtos, processos, serviços, gestão
e negócios.
Escopo
>> Diagnóstico inicial e programa de capacitação.
>> Diagnóstico setorial de inovação.
>> Elaboração de planos individuais de inovação.
>> Acompanhamento da implantação dos planos de inovação das empresas.

Abrangência
Avaliação dos sistemas de gestão de 25 empresas pertencentes à cadeia têxtil e de confecção do
Estado de São Paulo.
Duração do projeto/contrato
18 meses.
Principais entregas/resultados
>> O referido projeto capacitou as empresas participantes nas ferramentas de inovação aplicáveis
ao setor.
>> Diagnosticou as empresas com relação aos processos de inovação.
>> Elaborou planos de inovação individualizados para as empresas.
>> Gerou uma proposta de sistemas de indicadores de acompanhamento dos processos de
inovação.
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MELHORIA DOS PROCESSOS
DA ESCOLA POLITÉCNICA

Contratante
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
Desafio
Implementar uma excelência administrativa e transformar a cultura interna para orientação a
resultados tanto para clientes internos quanto externos.
Escopo
Foi realizada a avaliação dos pontos mais críticos da organização com o mapeamento dos processos
prioritários desde a base até os gestores. Em seguida, foram feitas a implementação de ajustes e o
treinamento de equipes internas para que o aperfeiçoamento dos processos administrativos tivesse
continuidade após o projeto.
Abrangência
Escola Politécnica, Secretaria Geral da USP e Pró-Reitoria de Pós Graduação.
Duração do projeto/contrato
2002 e 2007.
Principais entregas/resultados
Criação da área de Q&P (Qualidade e Produtividade) na Escola Politécnica; medição de prazos
para a realização de processos administrativos; implementação de Indicadores de Performance
dos Processos; e redução do tempo de entrega de diploma de dois anos para três meses.
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MODELAGEM DE TARIFAS PORTUÁRIAS

Contratante
Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários).
Desafio
Elaborar um modelo para tarifas de todos os portos com base em regime de eficiência.
Escopo
Identificaram-se os portos pilotos para a elaboração de um modelo para tarifas e a análise de todos
os processos e dinâmicas portuários que influenciam nas tarifas. Desenvolveu-se e implementou-se
um novo modelo para tarifas com um sistema de precificação simulável em função das diferentes
estratégias de operação e de marketing, além de uma padronização contábil entre os portos.
Abrangência
Porto de Santos e Companhia das Docas do Estado da Bahia.
Duração do projeto/contrato
2011 e 2012.
Principais entregas/resultados
>> Indicação para os portos pilotos estabelecerem um novo padrão na administração de portos.
>> Melhorias na visibilidade de todos os sistemas.
>> Criação de um padrão para a formulação de tarifas com adequação estratégica.
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PARA A IMPLANTAÇÃO DE GSAS
(GRUPOS SEMIAUTÔNOMOS)

Contratante
Basf S.A.
Desafio
Auxiliar no processo de desenho e implantação de times semiautônomos em suas operações
industriais.
Escopo
Foram apresentados à empresa os principais conceitos que fundamentam a implantação dos GSAs;
diagnosticou-se o modelo de organização do trabalho em quatro plantas pilotos para mapear
as condições atuais; e foi feito um reconhecimento dos fatores facilitadores e dificultadores que
poderiam orientar os objetivos e as estratégias do projeto. Após a validação dos diagnósticos das
plantas pilotos, realizou-se um projeto de concepção em uma fábrica piloto para se detalhar um novo
modelo organizacional. Em seguida, realizou-se o projeto de implantação, que foi avaliado aos três e
aos seis meses de implantação. Em paralelo com as validações e implementações, capacitaram-se
os coordenadores e gestores, bem como os técnicos e operadores, a fim de prepará-los para as
exigências do novo modelo de organização do trabalho.
Abrangência
Plantas do site de São Bernardo do Campo – SP.
Duração do projeto/contrato
Dezesseis meses (2010-2011).
Principais entregas/resultados
>> Publicação de relatório com pré-concepção e diagnóstico da situação atual.
>> Criação do modelo Basf de organização do trabalho.
>> Implantação do modelo Basf em um projeto piloto.
>> Capacitação de equipe.
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PROJETO BÁSICO DE LEAN SERVICE
NO PROCESSO DE CONSULTAS MÉDICAS
NA UNIDADE HELIÓPOLIS

Contratante
Dr. Consulta Clínica Médica Unidade II Ltda.
Desafio
Aperfeiçoar o processo produtivo de atendimento de consultas médicas para o Dr. Consulta,
criando um procedimento-padrão que possa ser replicado em outras unidades da empresa.
Escopo
Foi desenhado o processo de prestação de serviços de consultas médicas. Em seguida, foram
levantados os tempos das etapas do processo de consultas médicas e diagnosticadas as causas
principais, como gargalos, tarefas em duplicidade e tempo excessivo para buscar recursos e informações, entre outras. Após o diagnóstico, foram selecionadas e elaboradas alternativas detalhadas
para a solução de cada causa-raiz. Com todas as alternativas detalhadas, foi formatado um Plano de
Ação composto de cronograma e orçamento de gastos.
Abrangência
Unidade Heliópolis – SP.
Duração do projeto/contrato
Três meses (2013).
Principais entregas/resultados
>> Criação de Plano de Ação com a utilização do WBS (Work Breakdown Structure), estabelecendo
responsáveis para cada work package, cronograma e orçamento de gastos.
>> Levantamento de dados para pesquisa de campo destinados ao uso de alunos de graduação e
pós-graduação do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica e da Fundação
Carlos Alberto Vanzolini.
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PROJETO DE ENGENHARIA DE FATOR HUMANO PARA
GESTÃO INTEGRADA DE LOGÍSTICA — ESTUDO DE
CONFIGURAÇÕES DE CENTROS DE GERENCIAMENTO
INTEGRADO PARA OPERAÇÕES LOGÍSTICAS (GIOP-LOG)

Contratante
Petrobras/Cenpes/PDEP/Tool.
Desafio
Formular um diagnóstico sobre o trabalho realizado no âmbito das operações logísticas para
produção (operações internas e operações de interface com outros setores da cadeia logística),
além de elaborar recomendações para o projeto do trabalho (aspectos organizacionais, conteúdo
do trabalho e divisão das tarefas) de centros de gerenciamento integrado Giop-Log para Produção.
Escopo
Foi estudada a situação de trabalho existente relativa à gestão integrada de operações logísticas,
aprofundando-se o estudo preliminar do trabalho em ambiente corporativo. Em seguida, foi
analisado o trabalho nos diferentes serviços que compõem as operações logísticas e que fazem
interface com o Giop (armazenagem, operações portuárias e transporte marítimo, entre outras).
Também foram identificadas as operações realizadas e os recursos existentes em uma base piloto
que integrava os serviços de logística de Exploração e Produção (E&P), mas que não estava operando
no modelo de gestão integrada. A partir das análises dos dados levantados nas primeiras etapas, foi
realizado o estudo dos cenários futuros em relação às necessidades de operações logísticas da
Petrobras, identificando-se quais as necessidades para o futuro Giop-Log.
Abrangência
Levantamento de dados em locais de referência (Vitória, Santos e Polo Rio) e levantamento de
dados em locais onde o modelo de gestão integrada não opera.
Duração do projeto/contrato
Catorze meses (2013-2014).
Principais entregas/resultados
Elaboração de projeto dos futuros ambientes de gestão integrada, contemplando aspectos relacionados ao conteúdo do trabalho assim como parâmetros para o projeto dos ambientes colaborativos.
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PROJETO EXTENSÃO INDUSTRIAL EXPORTADORA
(PEIEX): NÚCLEO OPERACIONAL DA REGIÃO DO
GRANDE ABCD PAULISTA

Contratante
Apex Brasil.
Desafio
Implementar o Peiex, objetivando a utilização de técnicas e métodos voltados à modernização
e capacitação empresarial por meio de inovações técnicas, gerenciais e tecnológicas; melhorar a
competitividade das empresas; contribuir para a elevação dos níveis de emprego e renda; e disseminar a cultura exportadora.
Escopo
Formaram-se equipes de suporte ao projeto (Equipe do Núcleo Operacional e Comitê Consultivo)
e selecionou-se o Banco de Empresas no Grande ABCD Paulista para o atendimento. Em seguida,
foram feitas visitas para apresentar o Projeto Peiex e confirmar a intenção do empresário de participar do projeto. Então, foram realizados o diagnóstico, a implantação e a avaliação dentro de cada
empresa participante.
Abrangência
192 empresas do Grande ABCD Paulista.
Duração do projeto/contrato
15 meses (2011 e 2012) dos quais três meses foram destinados à montagem do Núcleo Operacional,
contratação e treinamento da equipe técnica e 12 meses destinados ao atendimento das empresas.
Principais entregas/resultados
>> Realização de diagnósticos relacionados a cada área funcional (Administração Organizacional,
Recursos Humanos, Finanças e Custos, entre outros).
>> Levantamento das principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, mostrando
possíveis soluções ou melhorias dentro do contexto geral da empresa.
>> Implantações de melhorias, sempre de acordo com o que os empresários determinaram
que fosse algo útil para suas empresas. Após o término das implantações, cada empresário
preencheu uma avaliação da performance do Peiex, visando ao aprimoramento do trabalho dos
Núcleos Operacionais.

ESTUDOS E PROJETOS

REDESENHO DE MÉTODOS E PROCESSOS DE TRABALHO
RELATIVOS À GESTÃO DE COMPRAS E DE RECURSOS
HUMANOS NA PREFEITURA DE SÃO PAULO

Contratante
Prefeitura de São Paulo (Secretaria do Município de São Paulo).
Desafio
Execução de serviços de consultoria em métodos e processos, assim como de serviços relativos à
descentralização decisória nos processos de Compras e de Recursos Humanos.
Escopo
Foi realizado um diagnóstico propositivo sobre os sistemas de informação e suas respectivas
rotinas operacionais relativas ao processo de compra de materiais. Em seguida, foram analisadas
a situação existente e as propostas de novos modelos de gestão/processos/métodos que permitissem a descentralização operacional. A partir dessas análises, ofereceu-se suporte ao processo
de mudança do Departamento de Recursos Humanos; também ofereceu-se um diagnóstico crítico
da situação existente. Ao final do trabalho, proposições de estratégias, de diretrizes e de modelos
para novos sistemas de informação e sua operacionalização foram sugeridas.
Abrangência
Departamento de Materiais e Departamento de Recursos Humanos.
Duração do projeto/contrato
Quatro meses (2001).
Principais entregas/resultados
>> Realização de pré-diagnóstico do atual sistema de materiais da Prefeitura de São Paulo e do
processo de mudança do seu sistema de Recursos Humanos.
>> Propostas de novos modelos de gestão/processo/métodos que preservassem a unicidade dos
controles (principalmente orçamentário), mas que permitissem a descentralização operacional.
>> Avaliação do processo de mudança em curso na área de Recursos Humanos, incluindo sugestões
de redirecionamento desse processo a médio e/ou longo prazos, a partir do que foi levantado e
discutido durante as atividades descritas.
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SISTEMA DE INDICADORES DE DESEMPENHO PARA
SUPORTE À IMPLANTAÇÃO DE CONTRATOS DE
GESTÃO NA PREFEITURA DE SANTOS

Contratante
Prefeitura Municipal de Santos.
Desafio
Desenvolver indicadores de desempenho para suporte a Contratos de Gestão; estabelecer
critérios para a fixação de metas para os indicadores de desempenho; e capacitar os gestores das
áreas que são o objeto do trabalho em temas relacionados aos indicadores e à liderança.
Escopo
Foi feita a ampliação do conhecimento da equipe com o levantamento de dados e de informações
a respeito de sete organizações (secretarias, órgãos e entidades), além de um benchmarking com
outras organizações públicas. A partir desses dados, foram elaborados indicadores de desempenho
e de critérios para o estabelecimento de metas, envolvendo prazos para que tais valores sejam
atingidos. Em seguida, foram identificados processos e projetos críticos em cada uma das sete
organizações escolhidas, com a utilização dos critérios e indicadores previamente elaborados, com
a finalidade de fornecer os projetos e processos de maior alavancagem, tendo em vista a obtenção
de resultados positivos em seus Contratos de Gestão. Em paralelo, gestores foram capacitados
on the job, participando de todo o trabalho da Fundação Vanzolini e contribuindo e aprendendo a
metodologia de realização do projeto. Por fim, foi entregue para cada uma das sete organizações um
planejamento de implantação dos indicadores de desempenho delineados.
Abrangência
Prefeitura Municipal de Santos.
Duração do projeto/contrato
Dois meses (2013).
Principais entregas/resultados
>> Identificação dos processos e projetos críticos em cada uma das sete organizações escolhidas, por
meio da utilização de critérios e indicadores previamente elaborados, com a finalidade de alavancar a
obtenção de resultados positivos em seus Contratos de Gestão.
>> Capacitação dos gestores em cada uma das organizações.
>> Planejamento de implantação dos indicadores de desempenho.
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TRABALHAR NA MAGISTRATURA, CONSTRUÇÃO
DA SUBJETIVIDADE, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL

Contratante
CNJ (Conselho Nacional de Justiça).
Desafio
Contribuir no estudo do processo de trabalho e das modalidades de avaliação de desempenho
de magistrados na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum e na Justiça Federal a partir da vivência
desses profissionais, com foco nas questões do trabalho e da saúde mental. Considerando os
diferentes cenários nos quais atuam os juízes, o estudo teve como objetivo entender também
como são criadas as estratégias para desenvolver o trabalho dos juízes a contento.
Escopo
Foi caracterizado o objeto de estudo, visto que o processo de trabalho e a vivência dos juízes têm
sido pouco estudados e existe pouca produção bibliográfica sobre esse tema. Após selecionar e
compreender melhor o processo de trabalho, foi feita uma análise documental e, em seguida, foram
constituídos grupos de magistrados conforme o preconizado pela abordagem da Psicodinâmica
do Trabalho. Esse tipo de ação permitiu uma compreensão mais abrangente do tema, o que tornou
possível uma ação em Psicodinâmica do Trabalho. Por fim, foi feita uma validação dos resultados
junto aos grupos, visando avaliar o impacto da ação desencadeada no que diz respeito a transformações no trabalho.
Abrangência
Juízes da Justiça do Trabalho, Justiça Comum e Justiça Federal em todo o Brasil.
Duração do projeto/contrato
Onze meses (2013 e 2014).
Principais entregas/resultados
A avaliação de impacto foi feita após alguns meses. Junto aos trabalhadores do setor e ao sindicato,
foram avaliadas as transformações no trabalho.
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TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS GESTORES
MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE
INDICADORES DE DESEMPENHO PARA SUPORTE
À CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO NA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS — SEGUNDA FASE

Contratante
Prefeitura Municipal de Santos.
Desafio
Assessoria na preparação do PDR (Participação Direta nos Resultados), com foco na Alta
Administração da Prefeitura do Município de Santos; execução da Fase de Conhecimento das
secretarias/órgãos; criação e desenvolvimento dos indicadores de desempenho; e realização de
treinamento e capacitação dos gestores municipais nos temas de “indicadores de desempenho”
e “melhorias organizacionais e de processos”.
Escopo
Foram feitas reuniões e workshops para se padronizar o conhecimento acerca do projeto no que
dizia respeito aos seus objetivos, criando-se um ambiente alinhado e propício ao seu desenvolvimento. Elaborou-se então um estudo piloto de Gestão do Conhecimento na Secretaria de Gestão
no qual foram levantados dados e informações referentes às 14 secretarias/órgãos e identificados
os conhecimentos críticos para o atendimento dos objetivos da Secretaria de Gestão. Além disso,
foram elaboradas diretrizes estratégicas que contribuíram para atingir os resultados da Secretaria.
Foram criados também indicadores de desempenho, e metas foram estabelecidas para cada uma
das organizações participantes do projeto, identificando-se os projetos e programas críticos. Em
paralelo, os gestores foram capacitados on the job, participando de todo o trabalho da Fundação
Vanzolini, e contribuindo para e aprendendo com a metodologia de realização do projeto.
Abrangência
Secretarias/órgãos do Meio Ambiente, Segurança, Infraestrutura e Edificações, Serviços
Públicos, CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), Cohab (Companhia Metropolitana de
Habitação), Comunicação e Resultados, Desenvolvimento Econômico e Inovação, Esportes,
Turismo, Assuntos Portuários e Marítimos, Cultura, Desenvolvimento Urbano e Procuradoria.
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Duração do projeto/contrato
Seis meses (2014).
Principais entregas/resultados
>> Identificação, em cada uma das organizações abrangidas pelo projeto, dos processos e programas
críticos, fornecendo informações em busca de uma maior alavancagem para a obtenção de resultados positivos nos seus Contratos de Gestão.
>> Capacitação dos gestores em cada uma das secretarias/órgãos por meio do tratamento de tópicos
relevantes para os Contratos de Gestão, como missão, objetivos e fatores críticos de sucesso.

ESTUDOS E PROJETOS

TREINAMENTO VISANDO AO DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS DE GREEN BELT EM LEAN SEIS SIGMA

Contratante
Tilibra Produtos de Papelaria Ltda.
Desafio
Fornecer suporte aos projetos de Green Belt em metodologia Lean Seis Sigma.
Escopo
Foi realizado suporte a 30 candidatos a Green Belt da Tilibra. Nesse suporte, foram dadas orientações quanto ao uso correto das ferramentas do Lean Seis Sigma, além de esclarecimentos de
dúvidas e sugestões de formas práticas de aplicação da metodologia. Por fim, foi feita a certificação
dos projetos mediante apresentação gerencial pelos candidatos.
Abrangência
Trinta candidatos a Green Belt.
Duração do projeto/contrato
Dois meses (2014 e 2015).
Principais entregas/resultados
>> Certificação de 30 candidatos a Green Belt.
>> Orientação para todos os candidatos quanto ao uso correto das ferramentas do Lean Seis
Sigma.

ESTUDOS E PROJETOS

ECONOMIA E FINANÇAS DA PRODUÇÃO

O desenvolvimento de qualquer empresa requer planejamento financeiro-econômico e tomada de
decisões baseadas em dados, para quaisquer ações ligadas às suas operações. As empresas que
conhecem e gerenciam seus custos, que avaliam as oportunidades de investimento com maior
potencial lucrativo e que organizam sua cadeia de valor de acordo com oportunidades reais de
mercado têm maior chance de obter sucesso no cenário competitivo.
Nessa área de atuação, a Fundação Vanzolini objetiva modelar sistemas para melhor controle de
custeio e gestão financeira de operação, focando nas análises de investimentos, na formação de
parcerias regionais para o fortalecimento da cadeia produtiva e em prospecções setoriais.
Avaliação de empresas,
setores e cadeias produtivas

• Apoiar a decisão de investimentos, fusões e aquisições.
• Aproveitar oportunidades de mercado e de setores emergentes.
• Identificar oportunidade de interação com a cadeia – fornecedores, clientes
e parceiros – gerando objetivo comum, economias de escala e aumento do
poder de barganha.

Modelos econométricos e
matemática financeira aplicada

• Otimizar a modernização do sistema produtivo: investimento X aumento
da capacidade.
• Gerar ganhos financeiros a partir da avaliação correta de alternativas de
aplicações financeiras.
• Gerar ganhos na formação de preços competitivos e lucrativos a partir
de custos identificados e controlados.

Engenharia de custos

• Identificar a composição de custos e otimizar compras de matérias-primas
e insumos.
• Melhorar a avaliação de indicadores de desempenho e lucratividade por
produto.
• Melhorar a tomada de decisões de venda ou a política de desconto com base
em margens de contribuição.

Avaliação do parque de
equipamentos

• Otimizar a vida útil do equipamento.
• Definir políticas de substituição e redução de custos operacionais e de
manutenção.

ESTUDOS E PROJETOS

ERGONOMIA E PSICODINÂMICA DO TRABALHO

A ergonomia, como uma área do conhecimento voltada para o desenvolvimento de situações de
trabalho e de produtos que respeitem as características humanas, tem sido útil em projetos de
engenharia. A partir de diferentes tipos de ações desenvolvidas junto às empresas e instituições,
soluções são construídas para que os objetivos da produção sejam atingidos; para que os usuários
tenham mais conforto e melhores resultados na utilização de diferentes tipos de artefatos; e,
sobretudo, para que as pessoas possam desenvolver suas atividades em condições que garantam a
sua segurança e promovam a sua saúde. No caso das atividades profissionais, é importante também
que as condições permitam às pessoas o desenvolvimento profissional.
Para tanto, conhecer melhor as atividades desenvolvidas pelas pessoas é um pressuposto fundamental para os projetos em que haja contribuições da ergonomia. Assim, pode-se melhorar o
conteúdo das tarefas, a maneira como o trabalho é dividido, facilitar a troca de experiências e projetar
produtos que tenham melhores atributos de usabilidade e uso mais fácil e confortável.
Análise ergonômica do
trabalho

• Compreender a atividade de trabalho e a relação entre atividade individual e
coletiva como referências para projetos de produção.
• Construir com os atores sociais das empresas/instituições transformações que
propiciem resultados positivos para a organização e, ao mesmo tempo, para os
trabalhadores (conforto, segurança, desenvolvimento profissional e construção da
saúde).

Análise da atividade
voltada para a
usabilidade de sistemas
informatizados

Entender a atividade em situações em que há predominância do uso de sistemas
informatizados no trabalho, com especial atenção para o uso mais efetivo,
melhorando a usabilidade e a navegabilidade.

Contribuições da
ergonomia para projetos
de engenharia

Projetar sistemas de trabalho e produtos, a partir de análises da atividade, que
considerem a sua adaptação às características humanas, incluindo aspectos fisiológicos, cognitivos e sociais.

Ações em psicodinâmica
do trabalho

• Desenvolver ações nas empresas/instituições visando o entendimento da relação
entre saúde mental e trabalho.
• Desenvolver dispositivos internos às empresas e às instituições visando a criação
de espaços de discussão e de deliberação.
• Apoiar a transformação da organização do trabalho e dos sistemas de avaliação
de desempenho.
• Apoiar a elaboração de uma abordagem de construção da saúde e do desenvolvimento profissional.

>>
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SOLUÇÕES

BENEFÍCIOS

Implantação de comitês
de melhoria

Apoiar a concepção e a implantação de dispositivos organizacionais que permitam
a construção de soluções de longo prazo baseadas em uma perspectiva estratégica
incluindo os pressupostos da ergonomia e da psicodinâmica do trabalho, entre
outras disciplinas.

Supervisão em ergonomia

Promover encontros periódicos com profissionais experientes possibilitando
aos ergonomistas das organizações o aprimoramento em ergonomia e temas
correlatos, o acompanhamento de casos e o compartilhamento de experiências.

ESTUDOS E PROJETOS

GERENCIAMENTO POR PROCESSOS

Os processos configuram conjuntos de atividades logicamente ordenadas que geram valor e
entregam resultados para o cliente. Os processos existem em empresas que produzem bens como
a prestação de serviços, ultrapassando as barreiras departamentais. O relacionamento entre fornecedores e clientes (internos e externos) na condução dos processos orienta o ciclo contínuo de
entradas e saídas desses processos, conforme as expectativas de qualidade de cada envolvido.
O trabalho da Vanzolini na área de gerenciamento por processos visa identificar as atividades-chave
da empresa, envolver os principais atores dos processos na busca e na implantação de melhorias,
e promover a medição e o controle sobre os indicadores que mais impactam a cadeia de valor da
empresa. Em suma, busca analisar, rever e redesenhar processos para contribuir com a melhoria de
resultados alinhados à estratégia da organização.
Mapeamento e
modelagem de processos

• Padronizar o nível de serviço, atividade ou operação.
• Identificar e documentar os processos existentes na empresa.
• Envolver e comprometer os profissionais com qualidade e resultados.
• Nivelar as informações.

Melhoria de processos

• Diminuir gargalos e retrabalhos.
• Melhorar a comunicação interna e externa.
• Reduzir desperdícios no processo.
• Reduzir custos.
• Atender às expectativas de clientes dos processos internos ou externos.
• Disseminar as melhores práticas e os conhecimentos gerados para os demais
processos da empresa.

Engenharia de processos/
Negócios para requisitos
de sistemas

• Selecionar ferramentas de TI com base em reais necessidades de negócio.
• Adaptar flexivelmente as rotinas de trabalho às ferramentas de TI.

ESTUDOS E PROJETOS

GESTÃO DA INOVAÇÃO

Para gerar e capturar valor, as organizações devem empregar esforços na geração de inovações
tanto radicais quanto incrementais e monitorar a emergência de inovações irruptivas no mercado,
com o intuito de promover competitividade sustentada e de explorar potencialidades do negócio
atual ou de novas oportunidades existentes.
As empresas brasileiras são efervescentes de ideias e soluções criativas, mas geralmente encontram
barreiras técnico-gerenciais que inibem seu desenvolvimento. Assim, um conjunto de empresas,
embora seja capaz de desenhar estratégias para desenvolver inovações mais radicais, tem dificuldades de implantar programas para viabilizá-las. Atuando nesses aspectos, a Fundação Vanzolini
apoia as empresas no grande desafio de aplicar conhecimento e práticas para transformar sonhos
potenciais em ações concretas que aproveitem os recursos disponíveis e conduzam a resultados
rápidos e efetivos.
SOLUÇÕES

BENEFÍCIOS

Avaliação organizacional

• Desenvolver análise da estrutura organizacional visando prepará-la para inovação,
de acordo com a estratégia de produto da empresa.
• Identificar problemas na adequação estratégia – estrutura e na estrutura propriamente dita, envolvendo alocação de atividades de inovação (por exemplo, P&D,
projeto de produto, projeto de processo, marketing etc.).

Organização de equipes
de P&D ou de equipes de
projeto do produto

Propor melhorias na organização, a partir de análise detalhada dos setores de P&D
e de projeto de produto (ou engenharia), visando maior eficiência (menor tempo
de desenvolvimento, melhor alocação de recursos etc.) por meio de, por exemplo,
equipes de geometria variável, com alocação flexível de recursos conforme o
andamento do projeto.

Processos de gestão da
inovação: avaliação e
implantação

• Identificar os diferentes processos de inovação e os aspectos relevantes de sua
gestão, adequando-os segundo a tipologia dos oito tipos diferentes de projetos de
inovação.
• Identificar, por meio de análise de gargalos, as ações prioritárias para melhoria da
eficiência dos processos de inovação.

Gestão da incerteza:
métodos de avaliação de
projetos radicais

• Melhorar a gestão da incerteza para a construção de ecossistema favorável ao
desenvolvimento e ao sucesso da inovação no mercado.
• Usufruir da avaliação de projetos radicais por meio de métodos como learning
plans, opções reais ou qualitativos.

Apoio ao desenho de
programas de inovação

Oferecer apoio ao desenvolvimento de um programa integrado de inovação,
envolvendo estrutura, processos, sistemas de apoio, gestão de recursos humanos,
comunicação interna e externa, e marketing (incluindo endomarketing).

Monitoramento
e controle de riscos

Apoiar a modelagem e a minimização dos riscos nos processos de desenvolvimento de produto (bens ou serviços), tomando como base inicial o esquema de
atividades (pontos de decisão) adaptado aos projetos da empresa.

ESTUDOS E PROJETOS

GESTÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

O valor entregue ao consumidor é a diferença entre os benefícios esperados (expectativa) e a
qualidade percebida.
Com base nisso, a Fundação Vanzolini capacita empresários e seus funcionários a compreender a
empresa que desenvolve produtos e/ou presta serviços de forma sistêmica, por meio da integração
e do aperfeiçoamento de suas funções de gestão e operação, visando atingir uma posição competitiva diferenciada.
SOLUÇÕES

BENEFÍCIOS

Planejamento e
organização de sistema
de produtos e serviços

• Elaborar uma visão sistêmica dos processos de desenvolvimento de produtos e
serviços.
• Integrar e aperfeiçoar as funções de gestão e operação na identificação do valor
entregue ao cliente (diferença entre os benefícios esperados – expectativa – e a
qualidade percebida).

Tratamento dos 5 GAPs
na gestão de serviços

• Eliminar os principais problemas na qualidade em serviços: identificação das
expectativas, tradução em requisitos do serviço, estabelecimento de processos
para atendimento dos requisitos, comunicação com o cliente e experiência X
expectativa.
• Implantar melhoria de processos e aumento de maturidade.
• Avaliar processos e maturidade no desenvolvimento de produtos e serviços.

Acordos de Nível de
Serviço (Service Level
Agreements – SLA)

• Reduzir contratos body shop nas organizações por meio de contratações
baseadas em entregas e resultados.
• Apoiar o estabelecimento de requisitos e indicadores de nível de serviço.
• Aperfeiçoar a definição de deveres, direitos, obrigações e penalidades para
contratantes e contratados.

ESTUDOS E PROJETOS

GESTÃO DE PROJETOS

Num ambiente de competitividade crescente, as empresas necessitam de técnicas capazes de
acelerar o lançamento de produtos e serviços, reduzir custos e melhorar os controles. Da mesma
forma, profissionais capacitados em gestão de projetos fazem toda a diferença no ambiente
corporativo.
As soluções da Fundação Vanzolini promovem o desenvolvimento da cultura organizacional por
meio de métodos e técnicas capazes de aprimorar o desenvolvimento e o controle de projetos,
reduzindo prazos e custos e melhorando resultados.
SOLUÇÕES

BENEFÍCIOS

Implantação ou
terceirização de PMO
(Project Management
Office)

• Aliviar fardos administrativos para gerentes de projetos.
• Padronizar e uniformizar a linguagem na empresa.
• Dar assistência na composição de equipes com gerentes apropriados de projetos.

Estruturação de
gestão de portfólio

• Viabilizar uma carteira de projetos alinhada ao plano estratégico e às prioridades
da organização.
• Apoiar o dimensionamento e a alocação de quadros e competências pessoais
para os projetos.

Desenvolvimento de
metodologia em gestão
de projetos

• Definir métodos, processos e ferramentas de gerenciamento de projetos mais
adequados à realidade da organização.
• Planejar e controlar com mais eficiência os projetos, garantindo o sucesso das
entregas quanto a prazos, custos e qualidade.

Avaliação organizacional
e individual

Diagnosticar oportunidades de melhoria em eficiência e resultados em gestão de
projetos.

ESTUDOS E PROJETOS

GESTÃO DE RISCOS OPERACIONAIS

A importância da gestão de riscos tem crescido substancialmente, conforme crescem a competitividade, a relevância das finanças e a incerteza no mundo das operações industriais e de
serviço. A avaliação de riscos ajuda a balancear os fatores críticos de sucesso da companhia,
ou seja, o grau de aversão a riscos, o atendimento às regulamentações e a proteção da imagem
da empresa junto aos steakholders.
Aplicando análises e soluções quantitativas e qualitativas, a Fundação Vanzolini avalia operações e
projetos segundo suas prováveis falhas, estabelecendo cenários e propondo ações de prevenção
e/ou de mitigação para a melhoria dos resultados.
Avaliação dos riscos

Identificar riscos e sugerir contramedidas e contingências que reduzam sua
probabilidade e/ou minimizem suas consequências.

Simulações probabilísticas e
análise quantitativa de riscos

• Avaliar múltiplos cenários e combinações de variáveis que permitam planejar
ações de melhores resultados.
• Priorizar ações e incorporar opiniões valiosas de especialistas e interessados
nas operações das empresas.

Planos de ação

Enfatizar a atuação proativa para prevenir e/ou mitigar riscos reduzindo
prejuízos financeiros, de imagem, legais etc.

Monitoramento
e controle de riscos

Apoiar o oferecimento de respostas eficientes e eficazes no acompanhamento dos riscos de negócios.

ESTUDOS E PROJETOS

GESTÃO INDUSTRIAL

A gestão industrial visa otimizar os fluxos financeiros, de materiais e de informações por meio da
aplicação de metodologias de detecção de lacunas e implantação de ações de melhoria nas áreas
industriais das empresas.
Modelos de previsão de
demanda

Apoiar o processo de previsão da demanda por meio de modelagem quantitativa e qualitativa, com aplicação de ferramentas estatísticas e heurísticas, e
análise de tendências e de cenários.

Planejamento, Programação e
Controle da Produção (PPCP)

• Apoiar as decisões e o controle sobre os fluxos de compras, produção, distribuição e estoques.
• Usar modelos de otimização para o atendimento de datas de entrega,
estoques e a utilização de recursos produtivos.

Advanced Planning &
Scheduling (APS)

• Identificar gargalos sob a ótica de planejamento.
• Fazer a gestão da matéria-prima integrada aos pedidos.
• Identificar os atrasos após simulação.
• Planejar novos pedidos com datas de entrega mais firmes.

Estratégias de manufatura

• Alinhar as estratégias de vendas e de produção.
• Implementar o conceito de fábrica focada.
• Estratificar produtos e processos.
• Fazer a gestão da capacidade de produção.
• Fazer a gestão da flexibilidade: mix, volume e lote.
• Fazer a gestão dos custos de produção.
• Fazer a gestão da qualidade de processos e produtos.

ESTUDOS E PROJETOS

LEAN PRODUCTION

Independentemente do porte, do setor de atuação e da tecnologia utilizada na empresa, os
conceitos de Lean Production podem ser implementados com resultados mensuráveis no curto e
médio prazos. O foco principal do Lean Production é identificar e reduzir os desperdícios causados
por transportes, esperas, estoques e inspeções desnecessárias, que somente agregam custos sem
oferecer ao cliente algo que ele perceba e remunere, ou seja, valor.
Lean Manufacturing

• Identificar os desperdícios no processo produtivo industrial.
• Aplicar ferramentas específicas para identificação das causas dos
desperdícios.
• Projetar planos de ação para redução ou eliminação das causas dos desperdícios (células de manufatura, troca rápida de ferramenta, kanban, trabalho
padronizado, 5S, poka-yokes etc.).
• Institucionalizar a cultura de resolução de problemas entre os colaboradores
da organização.

Lean Service

• Identificar os desperdícios no processo produtivo de prestação de serviços
no front office e no back office e suas causas-raiz.
• Projetar planos de ação para redução ou eliminação de desperdícios em
processos administrativos e de atendimento ao cliente (células de serviço,
células de atendimento, gestão das evidências físicas, workflow, one-case-flow,
poka-yokes etc.).
• Institucionalizar a cultura de resolução de problemas entre os colaboradores
da organização.

Lean Office

• Identificar os desperdícios no processo administrativo desenvolvido no back
office e suas causas-raiz.
• Projetar planos de ação para redução ou eliminação de desperdícios em
processos administrativos no back office (células de serviço, workflow,
one-case-flow, poka-yokes etc.).
• Institucionalizar a cultura de resolução de problemas entre os colaboradores
da organização.

Value Stream Mapping (VSM)

• Identificar desperdícios nos processos produtivos industriais e de serviços e
redesenhá-los para a geração de maiores resultados.
• Reduzir ou eliminar atividades que não agregam valor ao negócio.

>>
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SOLUÇÕES

BENEFÍCIOS

Manutenção autônoma e OEE

• Treinar e aplicar os dois principais conceitos do Total Productive Maintenance.
• Implantar os passos para a formação de manutentores autônomos em equipamentos industriais.
• Projetar o sistema de informações para cálculo do OEE.

Grupos kaizen

• Estruturar grupos de melhoria com o uso do Método de Análise e Solução de
Problemas (Masp), da ferramenta A3.
• Identificar desperdícios.
• Apurar o potencial de redução de custos.
• Formular propostas de melhoria e elaboração de planos de ação 5W1H.

Advanced Planning &
Scheduling (APS) – modelagem
matemática e/ou programação
finita considerando os gargalos
e capacidades do sistema
produtivo

• Identificar os gargalos sob a ótica do planejamento.
• Fazer a gestão da matéria-prima integrada aos pedidos.
• Identificar os atrasos – após simulação.
• Fazer o planejamento para novos pedidos com datas de entrega mais firmes.

ESTUDOS E PROJETOS

LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS

Em logística e cadeia de suprimentos (supply chain), a Fundação Vanzolini visa instrumentalizar a
comunidade empresarial com o emprego de modernas estratégias, metodologias, ferramentas e
técnicas de resolução de problemas nessas áreas. Os especialistas da Vanzolini têm mais de três
décadas de experiência aplicada em projetos logísticos, em diversos ramos de atividade, e são
capazes de atender às mais diferentes demandas empresariais.

SOLUÇÕES

BENEFÍCIOS

Gerenciamento de
operações logísticas

Desenvolver e aplicar modelos matemáticos e métodos de gestão operacional,
coordenação e otimização dos recursos, fluxos de informações e materiais na
cadeia de suprimentos. Aplicação em: roteirização; gestão de fretes; gestão
de movimentação e armazenagem de materiais; Planejamento, Programação e
Controle da Produção e Estoques (PPCPE); logística colaborativa; Service Level
Agreement (SLA) logístico; etc.

Projeto de malha logística
(logistics footprint)

Desenvolver e aplicar modelos estratégicos de apoio à decisão para a localização
e o dimensionamento de instalações de produção, armazenagem e distribuição
física de produtos. Aplicação em: otimização da malha logística; planejamento da
logística tributária; análise de terceirização (outsourcing); etc.

Planejamento e operação
da logística urbana

Analisar aspectos específicos de entregas em grandes centros urbanos, que
têm características singulares de infraestrutura, densidade populacional, frota,
informalidade, canais comerciais, risco e segurança. Aplicação em: entregas fora
dos horários de pico (off hour deliveries); distribuição last mile; etc.

Internet das Coisas (IoT)
aplicada à logística

Beneficiar-se de pesquisa, avaliação e desenvolvimento de soluções tecnológicas e de sistemas para saltos de melhoria (quantum leaps) na cadeia de
suprimento. Aplicação em: desenvolvimento de sistemas autônomos embarcados; Radio-Frequency Identification (RFID) aplicada na operação logística; etc.

Seleção de operadores
logísticos (sourcing;
biddings)

Selecionar fornecedores de serviços logísticos, com aplicação de processos
inovadores de planejamento, seleção, contratação e avaliação. Aplicação em:
seleção e contratação de fornecedores de fretes; seleção e contratação de
operadores logísticos; etc.

Sustentabilidade na
cadeia de suprimentos

Pesquisar, desenvolver e aplicar inovações na cadeia de suprimentos buscando
a minimização dos impactos ambientais das atividades logísticas. Aplicação em:
eco-driving; avaliação de embalagens sustentáveis; logística reversa; avaliação e
seleção de modais de transporte alternativos; carbon footprint; etc.

Big Data aplicado à
logística

Desenvolver e aplicar métodos de Big Data para diagnóstico, aprimoramento e
busca de oportunidade em operações e estratégias logísticas.

ESTUDOS E PROJETOS

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E
GESTÃO DE PESSOAS

Aumentar as competências das empresas que operam no Brasil nos processos de condução de
mudanças bem como nos projetos organizacionais que as antecedem é uma necessidade frequente.
Além das questões técnicas organizacionais ligadas ao projeto, os gestores devem estar preparados
para formar equipes com objetivos comuns e para traduzir metas estratégicas em atividades que
entreguem os resultados operacionais planejados e desejados.
A Fundação Vanzolini tem tradição no desenvolvimento de soluções inovadoras nas áreas de grupos
semiautônomos, na organização para a inovação e nos aspectos comportamentais inerentes a
essas mudanças.
Administração de
conflitos

• Reduzir divergências para resultados alinhados.
• Coordenar e aproveitar os diferentes perfis profissionais.
• Evitar conflitos em relacionamentos pessoais e profissionais.
• Aprimorar o relacionamento por meio da sensibilização da importância do
comportamento assertivo e da proatividade.

Gestão do tempo e de
carreiras

• Desenvolver um planejamento pessoal eficaz com foco em prioridades.
• Delinear metas profissionais e pessoais.

Metodologia de
apoio à decisão no
dimensionamento do
quadro de pessoal

• Estabelecer indicadores de desempenho para análise da situação atual em
termos de dimensionamento de quadro.
• Gerar cenários alternativos ao atual como forma de planejar o quadro de pessoal
levando em conta aspectos tecnológicos, organizacionais, legais e estratégicos.

Técnicas de comunicação
escrita e oral

• Melhorar os processos de extração de dados, comunicação na rotina e apresentação de resultados.
• Aperfeiçoar a comunicação diante de um público por meio do controle da inibição
e do medo.
• Melhorar a redação empresarial em documentos, memorandos e e-mails.
• Aprimorar os recursos verbais, corporais e emocionais para envolver o ouvinte.

Clima organizacional

• Fazer o diagnóstico corporativo de situações indesejadas.
• Identificar e contextualizar as crenças e os valores corporativos.
• Compreender a influência do fundador na cultura organizacional.
• Revisar e homogeneizar a cultura e a imagem da empresa.

>>

ESTUDOS E PROJETOS

SOLUÇÕES

BENEFÍCIOS

Gestão de mudança
organizacional

• Mobilizar os recursos pessoais dos envolvidos, contribuindo para a reflexão sobre
habilidades necessárias para a ação proativa ante um processo de mudança.
• Saber identificar as características de um processo de mudança e suas relações
com o crescimento pessoal e profissional.
• Compreender as características de um processo de mudança e refletir sobre as
possíveis ações a ser adotadas buscando a antecipação em vez da reação.

Metodologia para projeto
e implantação de grupos
semiautônomos

• Desenvolver a visão e os objetivos ligados ao projeto.
• Compreender os motivos e as iniciativas a ser tomados no campo técnico e na
gestão de pessoas necessários para viabilizar esse tipo de mudança.
• Oferecer aporte técnico e conceitual de consultores experimentados e que já
implementaram essa metodologia em grandes empresas que operam no Brasil.
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POLÍTICA INDUSTRIAL E
DE APOIO À ECONOMIA CRIATIVA

Os últimos anos apresentaram um crescimento da importância dada pelas diversas instâncias
de governo ao desenvolvimento, implantação e avaliação de políticas industriais, seja em setores
específicos, seja em regiões vinculadas a atributos específicos de organizações e empresas, como
os APLs (Arranjos Produtivos Locais). Exemplos recentes são o Programa Inovar Auto da indústria
automotiva, os esforços de aumento da capacidade exportadora pela Apex e a formulação de
políticas de incentivo à economia criativa em diversos Estados e na Federação (MDIC e MinC).
A Fundação Vanzolini desenvolveu competências para dar apoio a esses esforços e tem condições
de realizar estudos setoriais, de avaliar iniciativas de políticas e também de encarregar-se da estruturação e gestão de prestação de serviços técnicos massivos de apoio à implementação de iniciativas
públicas decorrentes das diretrizes emanadas dessas políticas.
SOLUÇÕES

BENEFÍCIOS

Estudos prospectivos
setoriais

Ao realizar estudos prospectivos para o adensamento de cadeias produtivas e a
identificação de oportunidades, a Vanzolini apoia a busca pela atração de investimentos diretos nas regiões.

Implementação de
iniciativas públicas

A Fundação Vanzolini oferece apoio na implementação massiva de iniciativas
decorrentes de diretrizes de políticas industriais, como capacidade de exportação,
de inovação e de gestão de APLs, entre outras.

Avaliação de resultados
e sugestão de
aperfeiçoamento em
políticas públicas

A Vanzolini reúne especialistas e competências técnicas necessárias para avaliar a
eficácia de políticas industriais e de fortalecimento de APLs contribuindo para que
entidades públicas e privadas possam sugerir aperfeiçoamentos.

Mapeamento e avaliação
de APLs e de clusters de
economia criativa

Por meio de estudos e diagnósticos das iniciativas e perspectivas dos clusters
criativos, das condições da infraestrutura física dos distritos industriais e dos
Arranjos Produtivos Locais (APLs), a Fundação Vanzolini auxilia na identificação de oportunidades de atração de investimentos diretos e no consequente
adensamento das cadeias produtivas em APLs e no desenvolvimento das potencialidades em Economia Criativa.
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PRODUTIVIDADE

A produtividade é definida como a relação entre as saídas (bens e serviços) de um sistema produtivo
e suas entradas (recursos de MO, MP e EQ). Assim, a gestão da produtividade impacta diretamente
o resultado das empresas, uma vez que visa aumentar o volume de produtos para venda e reduzir o
uso de recursos no seu processo produtivo.
Indicadores de desempenho

Aplicar métodos para a elaboração de métricas objetivas de desempenho
nos processos de negócio estratégicos, operacionais e de suporte em uma
organização. Elaborar Key Performance Indicators (KPI).

Balanced Scorecard (BSC)

Explicitar a estratégia formulada pela empresa por meio de um mapa
estratégico (indicadores de desempenho financeiros e não financeiros
associados e planos de ação para a sua implementação).

Cronoanálise

• Analisar as atividades e operações componentes do trabalho e dimensionar
a mão de obra em processos produtivos.
• Desenvolver projeto de melhoria de métodos de trabalho com o uso dos
princípios de racionalização de movimentos do operador.

Arranjo físico (layout)

Racionalizar a ocupação do espaço físico disponível nas empresas (o arranjo
físico impacta diretamente a racionalização do processo produtivo por meio
da disposição adequada dos equipamentos na planta industrial e da movimentação dos materiais no chão de fábrica).

Movimentação e
Armazenagem de Materiais
(MAM)

• Mapear o processo de MAM da empresa.
• Detectar processos inadequados e projetos de melhorias em métodos de
armazenamento.
• Movimentação e picking de materiais.
• Racionalizar o layout de armazéns e Centros de Distribuição.
• Desenvolver projeto de automação de Centros de Distribuição.

Gestão de mudanças

• Definir e estabelecer objetivos da gestão de mudanças.
• Identificar a necessidade de mudança.
• Fazer a gestão de riscos nos processos de mudança.
• Focar na mudança: pessoas, tecnologia e instalações.
• Fazer mudanças incrementais e radicais.
• Planejar, avaliar, autorizar, implementar e comunicar as mudanças.

Gestão por resultados

• Analisar os objetivos estratégicos, táticos e operacionais estabelecidos pela
empresa.
• Interpretar os resultados quantitativos esperados a partir dos objetivos
definidos.
• Estabelecer os indicadores de desempenho associados aos resultados
esperados.
• Promover estratégias de motivação dos envolvidos no atingimento dos
resultados esperados.
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QUALIDADE

A evolução da qualidade no mercado brasileiro avançou nas últimas décadas superando o conceito
de inspeção de produtos e serviços, passando pela prevenção e melhoria de processos e, atualmente, focando na excelência no atendimento de expectativas dos clientes. Ao mesmo tempo, as
empresas acompanharam o incremento das exigências de mercado ao considerar a qualidade não
mais como um critério “ganhador de pedido”, mas como um critério qualificador obrigatório para a
competitividade.
A Fundação Vanzolini foi precursora de diversas iniciativas quanto à qualidade no cenário nacional
e internacional, e segue mantendo posição de destaque e modernidade na busca da qualidade de
produtos e serviços.
Análise dos Efeitos e Modos de
Falhas (FMEA)

• Aprimorar a confiabilidade dos produtos e processos com a eliminação ou
atenuação de possíveis modos de falhas e uma melhor gestão dos riscos.

Gestão da Qualidade,
Ambiental, Responsabilidade
Social, Segurança e Saúde
Ocupacional (QSMS)

• Definir políticas, diretrizes e desdobramentos de ações que proporcionem
integração de normas, requisitos e restrições de operação das empresas.
• Aumentar a qualidade da imagem corporativa percebida pelo mercado.

Quality Function Deployment
(QFD)

• Reduzir o tempo e o custo de desenvolvimento de produtos e serviços, com
vistas a assegurar que esses sejam projetados tendo a “voz do cliente” como
ponto de partida.
• Melhorar a integração entre áreas ou funções da empresa durante o
desenvolvimento do produto ou serviço, contribuindo com o aumento da
produtividade e diminuindo o risco de alterações em projetos.

Certificação de sistemas,
produtos e serviços – definição
e formalização de processos

• Reduzir ineficiências e aumentar a confiabilidade dos processos.
• Melhorar a definição de autoridade e a pertinência dos processos.

Ferramentas da qualidade

• Melhorar a produtividade e a qualidade dos processos produtivos.
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SEIS SIGMA

O modelo adotado para a implantação da metodologia Lean Seis Sigma é reconhecido como sendo
um dos mais avançados e eficazes que existem no mercado.
O seleto grupo de Consultoria e Suporte da Fundação Vanzolini conta com especialistas seniores
que possuem larga vivência em ensino e consultoria empresarial na área. Treinados com excelência,
esses profissionais têm participado de projetos em empresas líderes na implementação dessa
metodologia, podendo, com isso, auxiliar qualquer organização do setor de manufatura ou serviços
que pretende atingir novos patamares de produtividade.
Elaboração do plano de
implantação, apoio na seleção
de projetos e na seleção dos
especialistas em Seis Sigma

Apoiar o planejamento e a implementação de todas as ações necessárias para
a execução da mudança baseada na metodologia Seis Sigma na empresa.

Capacitação da liderança da
empresa

Mudar a cultura e preparar a alta administração para liderar um programa
estruturado e sistêmico de melhoria de resultados.

Suporte aos projetos dos
especialistas (coaching)

Dar apoio metodológico no aperfeiçoamento dos projetos de melhoria em
empresas que já estejam implementando a metodologia Seis Sigma.

Treinamento de especialistas
em vários níveis (Master Black
Belts, Black Belts, Green Belts
e White/Yellow Belts)

Capacitar especialistas que serão responsáveis pela condução de projetos de
melhoria de processos na empresa e que atuarão como futuros consultores
internos na organização.
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SISTEMAS DE GESTÃO DA SAÚDE

No segmento da Saúde, além das questões básicas da assistência adequada e da segurança do
paciente, a gestão da qualidade e a produtividade dos processos tornaram-se também aspectos
desafiadores fundamentais para a sobrevivência das organizações.
As empresas perceberam a importância de adotarem programas de modernização gerencial tipicamente educacionais, além do desenvolvimento de sistemas de gestão certificáveis por normas
específicas, como ISO 9001, ISO 14001 e ONA. Dessa forma, passaram a adotar a qualidade e a
produtividade como fatores estratégicos para alcançarem a competitividade necessária, por meio
de mudanças técnicas, administrativas e comportamentais visando:
>> o aumento da fatia de mercado e a fidelidade dos usuários pela segurança, confiabilidade e
melhoria dos produtos e serviços oferecidos;
>> a diminuição dos custos pelo aumento da produtividade, da agilização de processos e da diminuição dos desperdícios e retrabalhos;
>> a adequação dos recursos e insumos básicos buscando aumentar o conceito de “valor agregado”
do produto ou serviço final a partir do menor sacrifício possível.
Sistemas de gestão
certificáveis por entidades
independentes

Conhecer os conceitos, critérios e requisitos aplicáveis à efetividade,
segurança, qualidade e produtividade em Saúde.

Gerenciamento de riscos e
segurança do paciente

Perceber os fatores de risco dos processos em geral, além de desenvolver
uma cultura de gerenciamento de riscos das operações em Saúde, bem
como da segurança dos pacientes.

Diagnósticos de sistemas de
gestão aplicáveis à Saúde

Servir como ponto de partida para uma adequada adaptação dos sistemas
de gestão vigentes em relação aos requisitos próprios de cada norma de
referência considerada.

Avaliações de
certificação/acreditação

• Obter certificados emitidos por entidades independentes e reconhecidas
pelo mercado atestando a aderência da organização a diversos aspectos
de gestão que impactam a efetividade da assistência, da segurança e da
qualidade.
• Alinhar progressivamente a organização às melhores práticas de operação,
gestão e controle relacionadas aos segmentos em que atua.

Sistemas de operações
em hospitais

Capacitar profissionais do setor hospitalar para a melhor gestão dos
processos e serviços com foco na excelência de serviços.
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SUSTENTABILIDADE

O tripé da sustentabilidade envolve princípios de preservação dos sistemas ecológicos, de necessidade de crescimento econômico para satisfazer as necessidades sociais e de equidade entre as
gerações presente e futuras em qualidade de vida e oportunidades.
Neste contexto, a concepção e o desenvolvimento de produtos e processos produtivos que, além de
viáveis do ponto de vista técnico-econômico, sejam alinhados às novas exigências sociais e ambientais tornam-se cada vez mais fatores críticos de sucesso para a competitividade das empresas.
Imagem sustentável

Promover mudanças em atividades e divulgar essas iniciativas para atrelar a
marca e a imagem das empresas ao conceito de sustentabilidade.

Identificação de requisitos
sustentáveis

Ter a percepção de atributos de serviços e produtos vistos pelo mercado
como de valor e que potencializam o apelo comercial e o consequente
acréscimo de valor.

Desenvolvimento de
fornecedores e materiais
sustentáveis

Propor alternativas sustentáveis em conjunto com a cadeia produtiva para
promover novos materiais e equipamentos.

Melhorias sustentáveis em
processos

Aumentar a eficiência e o valor de produtos e serviços por meio de economia
de custos, redução de resíduos, gestão social, fair trade etc.

PDP sustentável – Pesquisa e
Desenvolvimento de Produtos
e soluções sustentáveis

Incorporar produtos sustentáveis com margens diferenciadas ao mix de
produtos e serviços da empresa.

Sustentabilidade na cadeia
produtiva

• Melhorar resultados em termos da implantação de estratégias, planos e
projetos de produção sustentável nas várias áreas da organização.
• Difundir práticas sustentáveis no interior da organização, assim como ao
longo da cadeia produtiva da qual a empresa participa ou detém poder de
governança.

Guia de boas práticas

Desenvolver um guia de boas práticas com base na adequação da empresa
aos indicadores de sustentabilidade.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

No cenário atual, é necessária uma postura de constante busca por eficácia no uso da TI, em alinhamento com a estratégia de negócios da empresa. Como as exigências têm sido cada vez maiores, os
profissionais de TI têm de estar prontos para dar sua contribuição para tanto.
Essa postura da área de TI, que não somente atende às demandas dos usuários, mas também
apresenta alternativas para a estratégia da empresa, permite melhorar a relação com os executivos
do negócio e obter resultados que possam de fato fazer a diferença.
Na área da qualidade de software, a Vanzolini foi a pioneira no Brasil a trabalhar com o modelo CMM.
Desde 1997, realiza melhoria de processos de software com base nos modelos CMMI, tendo atuado
em empresas de pequeno a grande porte em todo o Brasil.
É instituição implementadora desde 2005 e instituição avaliadora desde 2007 do modelo MPS para
software e serviços, gerenciado pela Softex.
SOLUÇÕES

BENEFÍCIOS

Gestão de fornecedores
em Tecnologia da
Informação

• Apoiar a gestão de parcerias, terceirização (outsourcing) e subcontratação
em TI.
• Apoiar a aplicação de Service Level Agreement (SLA).
• Apoiar a seleção, avaliação e desenvolvimento de fornecedores.

Desenvolvimento e
gestão de projetos de
sistemas e software

• Apoiar empresas (ou grupo de empresas) na implementação de metodologias
baseadas em modelos de referência nacionais e internacionais (CMMI, MR-MPS-SW
e MR-MPS-SV).
• Implantar melhoria de processos e aumento do grau de maturidade.
• Apoiar a avaliação de processos e de maturidade.

Estratégia e governança
em Tecnologia da
Informação

• Apoiar o alinhamento entre estratégia em TI e os métodos, técnicas e modelos
voltados para a governança em TI.
• Apoiar a avaliação da eficácia de investimentos em TI.
• Apoiar o (re)posicionamento estratégico de empresas de TI com base no estudo
da cadeia de produção.

Seis Sigma aplicado a
processo de software

Apoiar o aumento da maturidade no desenvolvimento de software e sistemas com
base na metodologia Seis Sigma.

Implantação de QA
independente

Apoiar todas as etapas de adoção do processo de garantia da qualidade com
apoio de terceira parte independente.

Unidade Alberto Seabra – Sede e Administração
Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena
05452-001 – São Paulo (SP)
Tel.: (11) 3024-2250
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cursosincompany@vanzolini.org.br
www.vanzolini.org.br
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05080-020 – São Paulo (SP)
Tel.: (11) 3913-7100
certific@vanzolinicert.org.br
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