CURSO
CONSTRUINDO RELATÓRIOS E INDICADORES
Objetivo:
Capacitar o participante para:
 Construir relatórios e indicadores com confiabilidade, priorização, visão holística e gerencial, e entender as
etapas que se cumprem entre ter um conjunto de informações, ter indicadores, e ter um relatório sensacional;
 Adaptar palavras aos números, e números às palavras;
 Conjugar relatório e indicadores para tornar poderosa a ferramenta de divulgação.
Programa:
 Os fatores do bom andamento de um relatório / indicador;
 Eficiência e Eficácia na construção de relatórios;
 Os entraves para relatórios e indicadores confiáveis;
 Etapas da construção de relatórios e indicadores;
 As ferramentas que ajudam na construção;
 Análise de dados, informações, resultados e lições;
 Exercícios.
Metodologia:
O curso será desenvolvido por meio de uma metodologia interativa, com base em conceitos modernos e práticas
baseadas na realidade. A aprendizagem será reforçada por dinâmicas de grupo, exercícios, permitindo aos
participantes uma maior assimilação e interiorização dos conceitos apresentados.
Facilitador: MÁRCIO SANTOS GUEDES
Black Belt Six Sigma; Graduado em Administração com ênfase em Gestão Financeira; Sólidos conhecimentos em
Legislação Internacional, Fiscal e Aduaneira para o PIM; Mais de 20 anos de experiência em empresas de médio e
grande porte nas áreas de logística, materiais, suprimentos, produção e controladoria, com forte atuação em
projetos de redução e otimização de custos, melhorias de processos e controles, bem como nível de qualidade de
entregas para atendimento de metas. Facilitador de treinamentos voltados para a área da qualidade e Ferramentas
Lean.
Carga Horária:
12 horas
Agenda:
30/01 a 01/02/17 – Horário: 18h às 22h.
Investimento:
R$ 250,00 (Duzentos e cinqüenta reais) ou 3x R$ 92,00 nos cartões VISA e MASTERCARD.
Inscrições e Informações:
Qualynorte Consultoria e Treinamento Ltda
Rua 24 de maio, nº 220, 6º andar, salas 617/618 – Edifício Rio Negro Center – Centro – Manaus/AM
Fones: 3234-4846 / 3622-8704 / 3622-8724 / 98137-8976 (Wapp)
E-mail: comercial@qualynorte.com.br / vendas1@qualynorte.com.br / vendas2@qualynorte.com.br
Website: www.qualynorte.com.br
Facebook: facebook.com/qualynorteconsultoria

