EXCELÊNCIA NA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
— Fatores críticos de sucesso —
• Autor dos livros “Gerenciamento Pela Qualidade
Total na Manutenção Industrial” e “Sucesso em
Paradas de Manutenção”, pela Qualitymark.
• Ocupou os cargos de Gerente Geral da refinaria
Presidente Bernardes de Cubatão e Gerente de
Manutenção da refinaria de Paulínia.
• Professor de pós-graduação da UNICAMP/FEM e
no MBA de petróleo e gás da Universidade
Católica de Santos.

Instrutor:

Luiz Alberto Verri

• Vem ministrando conferencias e cursos no Brasil e
no exterior em empresas e associações de porte,
como ABRAMAN, TRANSPETRO, PETROBRAS ,
ACIEM, VOTORANTIM , CTI SOLARIS E VALE.

www.verriveritatis.com.br
MATERIAL FORNECIDO
Apostila
Certificado de participação
1 livro

HORÁRIO: Das 8:30 as 17:30 com
intervalo de 60 minutos para almoçar e
pausas de 15min para café.

CUSTO:

R$ 490,00 para inscrições
feitas até 19/03/2010
R$ 640,00 para inscrições
feitas após 19/03/2010

LOCAL E DATA

Inclui almoço, apostila, certificado de
participação, 1 livro do consultor. Não
inclui hospedagem.

IBIS HOTEL - SOROCABA
Rua Maria Aparecida Pessutti Milego, 290
Pq. Campolim
18048-140 - Sorocaba - SP

INSCRIÇOES
Passar por telefone
seguintes dados:

27 de março de 2010(Sábado)
ou

e-mail

os

Curso “in company”
Oferecemos este curso também
internamente, em sua empresa.

• Nome do participante, telefone,
cargo, E-mail.
• Nome da empresa, endereço, CEP,
cidade, estado, CGC e inscrição
estadual.

www.verriveritatis.com.br

VAGAS LIMITADAS

CONTATOS
Verri Verritatis Consultoria LTDA.
Telefone: (19) 3258-2971
E-mail: verri@verriveritatis.com.br

Administradora Daniela Campos Verri
Telefone: (15) 9718-5026
E-mail: dcverri@yahoo.com.br

EXCELÊNCIA NA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
— Fatores críticos de sucesso —

EXCELENCIA NA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
Programa:
1. Confiabilidade dos Equipamentos: O grande “gol” da
manutenção.
Confiabilidade x Custos.
Ciclo de Manutenção à montante.
Técnicas de Manutenção Preditiva.
Pontos chave na verificação dos equipamentos.

OBJETIVO DO CURSO
As empresas estão
sendo
cada
vez
mais
desafiadas a operar em sua
capacidade plena, com o
mínimo de interrupções,
respeitando
o
meio
ambiente, com segurança.
Os profissionais de
manutenção precisam ter
disciplina, garra, harmonia,
entender as relações com
seus subordinados e pares.
Este curso tem como
objetivo passar as sutilezas
do que faz a diferença para
o
profissional
de
manutenção
alcançar
resultados no nível de
“melhor do mundo”
PUBLICO ALVO
• Gerentes de Manutenção
• Gerentes Setoriais de
Manutenção
• Coordenadores
• Engenheiros
• Supervisores
• Técnicos

2. T.P.M. – Total Productive Maintenance.
Conceitos Básicos.
Adaptação à questões sindicais e locais.
3. Problemas crônicos (“bad actors”)
Conceituação e controle dos problemas crônicos
Grupos de Melhoria Continua
4. Aspectos Comportamentais, a base de tudo.
Educação (exemplo).
Confiança – estabelecendo as bases.
Limites e disciplina – como conseguir.
Valorização do mantenedor – pirâmide de Maslow.
Amostragem de trabalho – Produtividade.
Utilização da programação dos serviços para aumento
da produtividade
Comunicação formal, informal, escrita, falada, etc
O Gerente como intérprete entre a Alta Administração e
os executantes.
Recomendações para comunicação efetiva.
5. Ordem, Arrumação e Limpeza.
O processo “5s”.
Exemplo prático.
6. Contratação.
Riscos do comprador e do vendedor.
Contratos por desempenho – exemplos.
Gerenciamento e Fiscalização adequados.
7. Segurança na Manutenção Industrial.
Práticas seguras (barreiras).
Itens práticos de Segurança.
8. Manutenção e o Meio Ambiente.
Evolução da questão ambiental.
Riscos para o negócio.
Manutenção e descarte de produtos.
9. Exercício Prático em grupo

