Confira nossas Redes Sociais. Siga, Curta e Compartilhe!

AO VIVO E INTERATIVO | PLATAFORMA GOTOWEBINAR

INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE FÁBRICA
DE ARTEFATOS DE CIMENTO

SETEMBRO, 14 E 15

das 18 horas às 21 horas

2 Modulos de 3 horas cada

OBJETIVO: Prestar informações relevantes sobre produção de artefatos de cimento no chão da fábrica, di-

versidade de produtos, certiﬁcação da qualidade, detalhamento de uma fábrica em números (custos, traços, produtos etc.), ﬁnalizando com aspectos referentes à distribuição dos produtos nos diversos segmentos de Mercado.

METODOLOGIA:

Aulas expositivas com slides em powerpoint e vídeos, integrando assistentes e
instrutores por intermédio de chat.

PÚBLICO ALVO: Arquitetos, Engenheiros, Fabricantes, Gestores de empresas e Proﬁssionais inte-

ressados e ligados à fabricação de blocos, pisos e outros artefatos de cimento.

PROGRAMA
Módulo 1 - Origem e história dos blocos, pisos intertravados e telhas de concreto · Características, aplicação
e vantagens e desvantagens de cada produto ou sistema · Desaﬁos a vencer para o desenvolvimento de cada
segmento: habitação e infraestrutura · Definição do segmento a atuar, do local para a fábrica e dos investimentos necessários · Layout das instalações e detalhes dos equipamentos, acessórios e mão de obra.
Módulo 2 - Arquitetura de uma Fábrica de Blocos de Concreto · Projeto da Fábrica · Equipamentos e disposição
do layout · Necessidades técnicas de acabamentos e materiais · Gestão da Operação Fabril · Recursos humanos e
de equipamentos · Processos da fabricação · Simulador do negócio em números · Ponto de equilíbrio · Ações de
marketing · Simulador do negócio com retorno ﬁnanceiro. · Fluxo de produção ideal · Equipe de operação e administrativo · Controle de custos de operação · Análise de resultados · Logística interna e externa · Organograma
Funcional – Matriz de responsabilidades · Resumo Administrativo · Gestão de Vendas · Pesquisas de mercado e
levantamento de dados comerciais · O dia a dia · O que você não vê e não considera no custo

INSTRUTORES
ENGº IDÁRIO FERNANDEZ - Especialista em produção de artefatos de cimento com
mais de 30 anos de experiência e consultor em tecnologia do concreto. Mais de 200 cursos
e palestras ministrados no Brasil e nos países do Mercosul. Autor do livro “Blocos e Pavers Produção e controle de qualidade”.
ARQUITETO FLÁVIO NESE - Sócio-diretor da NESE Arquitetura e Consultoria. Especialista em Coordenação de Projetos e Racionalização Construtiva com foco em Metas Orçamentárias. Mestre em Tecnologia de Construção de Edifícios pelo IPT- SP e em Gestão
Empresarial e Gestão de Projetos pela FGV. Técnico em Metodologia FEL (Ferramenta para
Análise de Investimentos em Grandes Empreendimentos). Autor dos Livros “Manual Técnico
de Alvenaria Estrutural” e “Como Ler Plantas e Projetos”.

INVESTIMENTO
INSCRIÇÕES

PROFISSIONAL

ASSOCIADOS ABCP, BLOCOBRASIL,
IBRACON, SINAPROCIM,
ESTUDANTES E APOSENTADOS

Até 08/09

360,00

290,00

INSCREVA-SE

VAGAS LIMITADAS

www.abcp.org.br

MAIS INFORMAÇÕES
Realização

(11) 97161-4687

(11) 3760-5433 / 3760-5402

cursos@abcp.org.br

Apoio

ASSOCIAÇÃO

BlocoBrasil

www.abcp.org.br

