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PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO NA GESTÃO DE NEGÓCIOS
Consultoria:
Implantação do sistema de gestão da qualidade baseada na Norma NBr ISO
9001/2000
Implantação do BPF / GMP (Pré-requisito para o APPCC / HACCP)
Implantação do APPCC / HACCP
Adequação para com os requisitos da Norma do conselho de especialistas em
HACCP da Holanda (Requirements for a HACCP based Food Safety Systemseptember/2002).
Adequação para as Boas Práticas de Fabricação para ingredientes para ração
animal (PDV)
Adequação para o padrão Normativo ISO/IEC 17025/2001
Implantação do sistema de gestão ambiental baseada na Norma NBr ISO
14001/1996 Implantação da integração dos sistemas acima referidos.
Implantação das ferramentas da qualidade na análise de problema e tomada de
decisão.
Implantação do Controle Estatístico do Processo (CEP)
Adequação para o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ)
Auditoria / Avaliações:
Baseada na norma NBr ISO 9001-2000
Baseada na norma NBr ISO 14001-1996
BPF / GMP baseada nas portarias: MS 326/97 - MA 368/97- RDC 275/2002- RDC
216/2004.
APPCC / HACCP baseada nas portarias: MS 1428 / 93 - MA 46/98
Avaliação de gestão empresarial baseado nos critérios do Prêmio Nacional da
Qualidade
(PNQ) e Prêmio Mineiro de Qualidade e Produtividade (PMQP)
Auditoria/ Avaliação baseado nos padrões normativos definidos pela empresa
contratante.
Treinamentos:
Conceituação ISO 9000-2000
Auditoria Interna para Indústria de Alimentos

Conceituação ISO 14000- 2004
Análise de Aspectos e Impactos Ambientais
APPCC / HACCP
BPF / GMP
Análise de problema e Tomada de Decisão (Ferramentas da Qualidade)
Controle Estatístico do Processo (CEP)
Requisitos para o Premio Nacional da Qualidade
Padronização de procedimentos, controle e gestão da documentação na área de
Alimentos.
Train-the-trainer em 5S e GMP – formação de multiplicadores

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Trabalhando a cerca de 20 anos na indústria de transformação, parte na área
farmacêutica e parte indústria de alimentação.
Desenvolveu dentro da empresa implementações de sistemas como:
Ê Planejamento Estratégico
Ê Gestão da qualidade
Ê Food Safety/GMP
Ê Segurança, saúde ocupacional.
Ê Meio ambiente.
Ê Avaliação de fornecedores (padronização e auditorias de monitoramento)
Ê Avaliação da satisfação/ Insatisfação dos clientes
Ê Sistema de reclamações de clientes
Ê Analise de oportunidades de valor agregado do produto/serviço
Atualmente tem realizado trabalhos para a implementação dos sistemas da
qualidade baseado nas normas NBr ISO 9000/94, NBr ISO 9001/2000, NBr ISO
14001/96 como também a BS 8800/ OSHAS e Implantação e implementação dos
programas de Segurança Alimentar ( APPCC e GMP na cadeia que envolve a
área de alimentos.
Participou ativamente na implantação do sistema de segurança alimentar e a sua
interface com a ISO 9000, sendo a pioneira nesta didática dentro da empresa a
nível mundial.
Desenvolveu em parceria com os fornecedores de embalagens metálicas e
papelão ondulado melhorias significativas no que se refere a qualidade,
produtividade e segurança alimentar.
Teve participação ativa na elaboração dos primeiros processos de avaliação de
fornecedores que foram usados como base para as avaliações atuais
Para o processo produtivo, gerenciou o processo biotecnologico de produção de
ácido cítrico.

Coordenou a partida da área de fermentação, sem acidente ou incidente tanto
para com a segurança, saúde e meio ambiente.
Foi convidado a estruturar a área de operações e logística de uma empresa franco
germânica produtora de sementes no Brasil.
Realização de auditorias de segunda parte para uma grande indústria de
alimentos em seus fornecedores baseado no padrão normativo da própria
empresa (Base NBR ISO 9001/2000, HACCP/GMP e NBR ISO 14001/96).
Realização de auditoria de terceira parte com relação aos padrões normativos
NBR ISO 9001:2000 e Requirements for a HACCP based Food Safety Systemseptember/2002.
Auditor líder do Lloyd’s Register Quality Award ( LRQA ) para com os padrões ISO
9001:2000, Requirements for a HACCP based Food Safety Systemseptember/2002 e PDV – 2002.
Avaliador do Prêmio Mineiro da Qualidade -2005
Consultor do Programa de Gestão Qualidade e Excelência (PGQE)

