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PROJETOS - MAPEAMENTO 

E DESENHOS DE PROCESSOS 

A preocupação com a melhoria contínua e a visão estra-
tégica dos negócios evolui em projetos de mapeamento e 
desenho de processos. Sendo gerado o Manual de processos 
operacionais – levantamento, elaboração, validação dos pro-
cessos operacionais: Padronizando os processos da empresa, 
objetivando a organização e otimização das operações, ser-
vindo de referência para o treinamento de novos contrata-
dos. 

 
Agradecemos aos nossos novos parceiros pela 
confiança depositadas em nossa Empresa, os 
resultados já estão sendo colhidos. 
 Desejando muito sucesso e realizações neste 
novo ciclo que se inicia. 

Após 1 ano de muito trabalho, conquistas, derrotas e principalmente de muita dedicação. 

Encerramos o ano com a sensação de dever cumprido. 

Foram: 

2.190 Manipuladores de Alimentos treinados; 

206 Técnicos treinados em 16 Cursos de Extensão; 

224 Fichas técnicas de produção elaboradas; 

1.032 Processos Mapeados, Desenhados e Implantados. 

22 Palestras públicas; 

1 Estágio supervisionado de Conclusão de Graduação; 

56 Manuais e POP´s elaborados; 

1 Implantação e Regularização Industrial com SIE; 

Inúmeros amigos, análises, relatórios, projetos, processos, desenhos , sistemas, fichas, provas, 

avaliações, termos, planos, auditorias, certificações, perfis, padronizações,...... 

Algum de nossos resultados do ano de 2012 



CORPO EDITORIAL: 

CONTATO:   

   





 

UFC 

Mensagem de Final de Ano 

Durante esse ano você foi mais que um 
cliente, foi um amigo, um companheiro 
que acreditou em nosso trabalho e nos 
presenteou com sua confiança. Esse é 
nosso voto de feliz ano novo, boas fes-
tas, muita paz e luz para essa nova eta-
pa que está para começar, da qual que-
remos fazer parte e estar presente sem-

pre que necessitar. 
Feliz ano novo 


