
PROPOSTA ATENDIMENTO  

SETOR PANIFICAÇÃO 



Um Programa que oferece soluções 

imediatas, práticas e subsidiadas 

para indústrias mineiras 

enfrentarem a crise provocada pelo 

COVID-19 em 2020. 

FIEMG COMPETITIVA: O QUE É? 

ASSESSORIAS 
PERSONALIZADAS 

(20HS)  

AULAS VIRTUAIS 
COLETIVAS 
(ILIMITADO) 



CONTEÚDOS DISPONÍVEIS 
Temas e Subtemas 

FINANÇAS MERCADO  GESTÃO 



* A empresa se beneficia de 20 horas de assessoria individualizada podendo escolher nas 3 temáticas do Programa.  

O agendamento é feito de acordo com a disponibilidade da empresa e do consultor, mediante agendamento prévio. 

ASSESSORIAS VIRTUAIS 

SETOR PANIFICAÇÃO* 

FINANÇAS GESTÃO MERCADO 



Se interessou e quer o detalhamento dessas assessorias?  

 Entre em contato por meio de: (31) 99862-4075 | competitiva@fiemg.com.br 

Análise de caixa para tomada de 

decisão (4 horas) 

Estruturar e construir um simulador de 
resultados para realizar análises da situação 

do caixa atual e futuro. As análises irão 
direcionar quais objetivos devem ser 

definidos e priorizados (receita, custos, 
despesas, contas a receber, contas a pagar, 

estoque, contratação e pagamentos de 
empréstimos) para proteger o caixa da 

empresa. 

Estratégias de Negociação em Compras 

(2 horas) 

Apoiar a construção customizada da 
estratégia de negociação da empresa 

por meio dos conceitos e metodologia 
de negociação, erros cometidos em 

negociação. Os 3 resultados possíveis 
de uma negociação. Os tipos de 

reações das pessoas 

Assessorias Individuais 
Setor Panificação 

GESTÃO 



Se interessou e quer o detalhamento dessas assessorias?  

 Entre em contato por meio de: (31) 99862-4075 | competitiva@fiemg.com.br 

Assessorias Individuais 
Setor Panificação 

GESTÃO 

Eficiência no Sistema de 

Embalagem (6 horas) 

Mapear o sistema de embalagens 
atual com foco na identificação de 

riscos e oportunidades de 
melhoria para a empresa. 

Planejamento Sistemático de Layout 

(4 horas) 

Desenvolver layout produtivo com 
base na relação de importância entre 

os recursos, atividades ou áreas da 
empresa, considerando suas 

afinidades e limitações. 



Planejamento e Controle de Produção 

(6 horas) 

Apoiar o gerenciamento da produção da 
indústria, por meio de métodos para 

planejar a quantidade a ser produzida, 
quando produzir, onde produzir, em que 
ordem de prioridade produzir e verificar 

se a produção está em conformidade com 
o plano estabelecido. 

Melhoria do Desempenho Energético das 

Instalações Industriais (6 horas) 

Redução do custo financeiro com energia 
elétrica  por meio de transferência de 

conhecimento e utilização de métodos 
estruturados para identificação e redução 

dos desperdícios com energia elétrica. 

Assessorias Individuais 
Setor Panificação 

GESTÃO 



Assessorias Individuais 
Setor Panificação 

GESTÃO 

Boas Práticas de Fabricação (BPF) (6 horas) 

Mensurar o nível de maturidade de implantação das Boas 
Práticas de Fabricação (BPF) da indústria de  alimentos e 

bebidas, exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e ANVISA. 

Programas de Autocontrole (PAC) (6 horas) 

Mensurar o nível de maturidade de implantação dos Programas 
de Autocontrole (PAC) da indústria de produtos de origem 
animal, exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) ou Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA). 

PROCEDIMENTOS SANITÁRIOS PARA A 

RETOMADA NO PÓS- COVID 19 (2 horas) 

Orientar quanto a adoção de práticas nos 
cuidados higiênico-sanitários na retomada 

das atividades no pós COVID-19, 
abrangendo os locais: processos 
produtivos, refeitório, escritório, 

banheiros, portaria, etc., existentes na 
empesa, garantindo a adequação e 

manutenção para um ambiente saudável 
à todos.  



Se interessou e quer o detalhamento dessas assessorias?  

 Entre em contato por meio de: (31) 99862-4075 | competitiva@fiemg.com.br 

Reestruturando seu Fluxo de 

Caixa para manter as Atividades 

Operacionais (2 horas) 

Analisar como a empresa 
pratica as funções de 

planejamento, controle e 
registro das informações 

financeiras, buscando 
reestruturar ou implantar um 

fluxo de caixa que permita 
uma gestão eficaz. 

Formação de Preço  

de Venda/Revenda (3 horas) 

Apoiar a construção de uma 
matriz de precificação 

customizada à empresa, com 
análise real de margens e 

planejamento na formação de 
preço de venda de acordo com 

os dados e natureza do 
negócio. 

Assessorias Individuais 
Setor Panificação 

FINANÇAS  

Gestão de Indicadores 

Financeiros – Sistemas de Gestão 

(4 horas) 

Construir uma matriz de 
indicadores capaz de gerar 
informações para apoiar a 

tomada de decisão de 
empresários, gestores e 

demais colaboradores do 
departamento financeiro, bem 
como analisarem os resultados 

do negócio. 



Estratégia de vendas por Mídias Digitais 

para Panificação: WhatsApp, Instagram e 

Facebook (4 horas) 

Desenvolvimento de estratégias de venda 
utilizando ferramentas de redes sociais, para 

aumentar as vendas, cativar e fidelizar clientes. 

Se interessou e quer o detalhamento dessas assessorias?  

 Entre em contato por meio de: (31) 99862-4075 | competitiva@fiemg.com.br 

Assessorias Individuais 
Setor Panificação 

MERCADO 

Inteligência de Canais de Venda 
(6 horas) 

Melhorar os processos de vendas, fazer a 
releitura, análise e proposição de melhoria dos 

processos de vendas, dos dados internos de 
inteligência de vendas e  aferir indicadores 

importantes como: concentração de vendas, 
frequência de vendas, positivação mensal da 

carteira de clientes, produtos, 
vendedores/canais e cidades. Ampliar a visão 
da gestão de canais de vendas e distribuição e 

construir um Plano de Ação de Melhoria da 
Gestão destes canais. 

Canais de Comunicação para Vendas 

(4 horas) 

Análise de como estão implementados os 
diversos canais de comunicação e marketing 
Digital Multicanal (E-mail, SMS, VOZ, Redes 

Sociais…) na empresa, identificado e sugerindo 
pontos de melhoria além de sugerir adoção de 

processos internos e tecnologia que possam 
otimizar o uso dos principais canais digitais.  



AULAS COLETIVAS 

SETOR PANIFICAÇÃO* 

FINANÇAS GESTÃO MERCADO 

* A empresa pode inscrever até 5 participantes em cada aula.  

Existe um calendário com datas previstas até final de outubro. As inscrições são realizadas via Sympla, e a cada semana 

são liberados os acessos para inscrição. 



Tema  AULA DATA PREVISTA MODALIDADE* 
Finanças  ESTRATÉGIAS DE PRECIFICAÇÃO (Módulo I) 03/09 Gravada 
Finanças  ESTRATÉGIAS DE PRECIFICAÇÃO (Módulo II) 03/09 Gravada 
Gestão Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015 15/09 Gravada 
Gestão Biossegurança (Protocolo de Abertura) 15/09 Gravada 
Gestão BPF 29/09 Gravada 
Gestão PAC 29/09 Gravada 
Gestão Introdução ao Lean Manufacturing 29/09 Gravada 
Gestão Introdução ao Lean Office 29/09 Gravada 

Mercado PLANO DE NEGÓCIO - 2a turma 15 a 17/09 Ao vivo 
Finanças  Introdução ao Sistema Tributário Nacional 29/09 Gravada 
Finanças  Sistemas de Tributação 29/09 Gravada 
Finanças  Sistemas de Tributação Estadual  - ICMS 29/09 Gravada 

Mercado A importância do Atendimento para o aumento das vendas  22 e 23/09 Ao vivo 

* As aulas gravadas ficam disponíveis para serem assistidas até 31/12/2020, podendo os participantes acessar a qualquer 

momento. 

TEMAS POR AULA – PREVISÃO 
SETEMBRO 



Tema  AULAS DATA PREVISTA MODALIDADE* 
Gestão Gestão de Riscos (Análise SWOT) 13/10 Gravada 
Gestão Design Thinking 13/10 Gravada 
Gestão Design como Ferramenta Competitiva e de Diferenciação 13/10 Gravada 
Gestão Eficiência no Sistema de Embalagens 13/10 Gravada 
Gestão Liderança de chão de fábrica 13/10 Gravada 
Gestão Habilidades Gerenciais 13/10 Gravada 
Gestão Planejamento e Controle de Produção 13/10 Gravada 
Gestão Método Ágil 27/10 Gravada 
Gestão Mapeamento de processos 27/10 Gravada 
Gestão PDCA / Kaizen 27/10 Gravada 
Gestão NR’s (foco: correlatas ao setor sucroenergético) 27/10 Gravada 
Gestão Método de Análise e Soluções de Problemas 27/10 Gravada 
Gestão Planejamento Sistemático de layout 27/10 Gravada 
Gestão Eficiência Energética 27/10 Gravada 
Gestão Aplicação da Ferramenta 5S 27/10 Gravada 

* As aulas gravadas ficam disponíveis para serem assistidas até 31/12/2020, podendo os participantes acessar a qualquer 

momento. 

TEMAS POR AULA – PREVISÃO 
OUTUBRO 



Mais informações: 

(31) 99862-4075 | competitiva@fiemg.com.br 

PALESTRAS 

REALIZADAS 

Gestão Financeira em Tempos de Crise 

Como Negociar em cenários adversos  

Jornada Digital e Marketing para Resultados 

Retornos das atividades: risco de autuações NOVA NR - COVID 19 

Renegociação de Dívidas e Gestão Inteligente de Resultados para a Retomada 

Venda na Veia – Como estruturar a inteligência de vendas da sua empresa! 

Medidas Tributárias - COVID 19 

Confira no Youtube da FIEMG 

https://www.youtube.com/watch?v=BCPzV0S1cEQ&list=PLSj8DUw9p39fobGIK6Bi4GN2VzX9EcJsK&index=2&t=772s
https://www.youtube.com/watch?v=qoG5mmeAJjY&list=PLSj8DUw9p39fobGIK6Bi4GN2VzX9EcJsK&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=76yfgcZ1ztQ&list=PLSj8DUw9p39fobGIK6Bi4GN2VzX9EcJsK&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=hNUqMuDs6YY&list=PLSj8DUw9p39fobGIK6Bi4GN2VzX9EcJsK&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=hNUqMuDs6YY&list=PLSj8DUw9p39fobGIK6Bi4GN2VzX9EcJsK&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=hNUqMuDs6YY&list=PLSj8DUw9p39fobGIK6Bi4GN2VzX9EcJsK&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=hNUqMuDs6YY&list=PLSj8DUw9p39fobGIK6Bi4GN2VzX9EcJsK&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=sXhXg-vLOp0&list=PLSj8DUw9p39fobGIK6Bi4GN2VzX9EcJsK&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=5iORsoQsMa4&list=PLSj8DUw9p39fobGIK6Bi4GN2VzX9EcJsK&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=5iORsoQsMa4&list=PLSj8DUw9p39fobGIK6Bi4GN2VzX9EcJsK&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=5iORsoQsMa4&list=PLSj8DUw9p39fobGIK6Bi4GN2VzX9EcJsK&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=5iORsoQsMa4&list=PLSj8DUw9p39fobGIK6Bi4GN2VzX9EcJsK&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=UM7SRE3RAg4&list=PLSj8DUw9p39fobGIK6Bi4GN2VzX9EcJsK&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=UM7SRE3RAg4&list=PLSj8DUw9p39fobGIK6Bi4GN2VzX9EcJsK&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=UM7SRE3RAg4&list=PLSj8DUw9p39fobGIK6Bi4GN2VzX9EcJsK&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=UM7SRE3RAg4&list=PLSj8DUw9p39fobGIK6Bi4GN2VzX9EcJsK&index=6


PRÓXIMA PALESTRA 

WWW.FIEMG.COM.BR/WEBTV 



CALENDÁRIO 
E PROGRAMAÇÃO 

COMO FUNCIONA? 

• A empresa participante poderá escolher dentre as assessorias virtuais, quais deseja fazer, até o limite de 20h no total.  

• Os agendamentos serão feitos mediante acordo de disponibilidade entre a empresa e o especialista.  

• Para agendar,  clique em:  https://docs.google.com/forms/d/1DvjWCf9dM0wjrr-WrgX9a2_KGmoG1ioJnZ8VusTEvKU/viewform?edit_requested=true 

• Todas as soluções serão executadas por especialistas com experiência em atendimento empresarial. 

• As assessorias estão divididas em três grandes temas: Finanças, Gestão e Mercado 

            ASSESSORIAS INDIVIDUAIS 

• Ministradas por instrutores com experiência empresarial.  

• A empresa que fizer adesão receberá comunicação com a programação prévia de cada aula. 

• A empresa que fizer adesão ao programa poderá participar com até 5 participantes por CNPJ de quantas aulas desejar, mediante 

disponibilidade de vagas.  

• Cada aula virtual possui cerca de 100 vagas disponíveis por turma.  

• Existem aulas ao vivo e aulas gravadas. Haverá certificado para os participantes.  

• As aulas são dos temas abaixo: Finanças, Gestão e Mercado 

AULAS VIRTUAIS COLETIVAS 



QUAL O INVESTIMENTO? 

POR EMPRESA NÃO ASSOCIADA 

R$ 1.500,00 

POR EMPRESA ASSOCIADA 

R$ 500,00 

FORMA DE PAGAMENTO:   À VISTA OU ATÉ 3X IGUAIS 

( 1ª PARCELA À SER PAGA A PARTIR DE OUTUBRO DE 2020 ) 

ou 

Se sua empresa fosse contratar um pacote 

similar no mercado pagaria cerca de 

R$ 4.700,00  



Mais informações: 

(31) 99862-4075 | competitiva@fiemg.com.br 


