Conteúdo do Curso:

GESTÃO DE FERRAMENTARIAS E
PEQUENAS EMPRESAS DE USINAGEM
Julho/2013

- Introdução
- Gestão de empresas de projetos sob encomenda
- Perfil do empreendedor, especialista, líder

- Gestão
- Gestão do seu negócio
- Gestão de custos de moldes
- Gestão de projetos: como planejar e executar
- Gestão de conhecimento em empresas de usinagem

- Pessoas
- Como capacitar e reter talentos na empresa
- Remuneração e motivação
- Geração Y na empresa
- Planejamento de carreira

- Tecnologia

As ferramentarias e empresas de projeto sob encomenda têm como
principal característica a gestão familiar, sendo que a forte competição
internacional, a inserção de novas tecnologias e a retenção de talentos são
os seus principais desafios. Para auxiliar os empresários e gestores deste
setor, o curso “A gestão de pequenas empresas de usinagem e
ferramentarias” tem como proposta apresentar de uma forma simples uma
metodologia para analisar os aspectos organizacionais das empresas que
trabalham com a fabricação sob encomenda. Dessa forma, o empresário
poderá analisar novos caminhos e ferramentas para tornar sua empresa
mais eficiente e rentável. Aspectos como gestão de custos, liderança,
sucessores, gestão de pessoas e gerenciamento de projetos são alguns dos
temas abordados.

- Como lidar com a inserção de tecnologia
- Como andam a prototipagem rápida, a engenharia
reversa e a inspeção tridimensional

- Sucessão familiar
- Empresas familiares e sucessão

- Futuro
- Planejamento estratégico
- Desdobrando o futuro em metas

BCS Tecnologia
Rua Pastoril de Nanuque, 107

tels: (11) 3715-1090 (19) 9731-6470

O curso será ministrado pela empresária Cristiane Brasil Ulbrich, especialista
em administração de empresas, mestre e doutora em engenharia mecânica
pela Unicamp, colunista da revista Máquinas e Metais, autora do livro
“GERENCIAMENTO DE FERRAMENTARIAS” e sócia da empresa BCS
Tecnologia que promove o curso. Participação de Mauricio Tomazetti Filho
falando sobre Gestão de Projetos.

comercial@bcstecnologia.com.br
www.bcstecnologia.com.br
Realização:

Este evento é destinado a empresários e gestores de empresas de usinagem,
ferramentarias, manufaturadores de protótipos e dispositivos especiais.
A versão 2013 do curso tem duração de dois dias em período integral. O
curso acontece nos dias 20 e 27 de julho de 2013 no auditório da empresa
Iscar, Rodovia Miguel Melhado Campos, Km 79, Bairro Moinho, Vinhedo, SP.
Apoio:

O investimento por participante é de R$ 1.000,00 incluso o material didático
acompanhando o livro “ GERENCIAMENTO DE FERRAMENTARIAS” de
Cristiane Brasil Ulbrich.
Desconto especial para grupos.

