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QUEM SOU?

Pós graduado em Métodos
Estatísticos Computacionais

Thiago Coutinho é formado em Engenharia de Produção, pós graduado em métodos estatísticos
computacionais e Mestre em Administração pela UFJF.
Possui formação complementar em Black Belt em Lean Seis Sigma, certificação Microsoft Office
Specialist em Excel (MOS), Auditor Lead Acessor ISO 9001 e EXIN Agile Scrum Foundation.

No ambiente acadêmico atuou como professor em disciplinas de Qualidade e Empreendedorismo
para alunos de Graduação em Engenharia de Produção e atualmente é professor executivo da Pós
ADM da Fundação Getúlio Vargas (FGV) em Juiz de Fora, ministrando o módulo de
Empreendedorismo.
Como empreendedor, foi aprovado em um programa de aceleração de empresas da ENDEAVOR, o
Promessas ENDEAVOR, onde recebeu mentorias para aceleração de negócios. Atualmente se dedica
a projetos de consultoria em gestão e a direção executiva do Grupo Voitto, carregando com seu time
a visão de ser referência nacional no desenvolvimento da sociedade pela educação corporativa.

MINI CURRÍCULO

Em sua carreira como executivo trabalhou com metodologias para redução de custos e otimização
de processos na Votorantim Metais, ingressando posteriormente na MRS Logística como trainee,
onde percorreu a trajetória de especialista em gestão, gestor de equipes e especialista em melhoria
contínua.

Revolução digital e novos modelos
de Formação Lean Seis Sigma

Clique nos playes acima ou aponte
a câmera do seu celular no QR code
ao lado para assistir algumas palestras

TRECHOS DE PALESTRAS

Os desafios do Engenheiro de
Produção com a Indústria 4.0

LIVES e WORKSHOP’S

Temos experiência para utilização de ferramentas de
transmissão virtual e ao vivo. Ficamos abertos para
fazer o evento com a ferramenta que a empresa
normalmente utiliza com a equipe. É fundamental o
suporte de um profissional de tecnologia da informação
para realizar todas as configurações prévias ao evento.

Clique aquiGOAL
ou ponte
a câmera
1
do seu celular no QR code
acima para ver algumas lives

Investimento por palestra R$ 5.000

RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS

Todos os impostos incidentes já estão inclusos no valor
apresentado.
NECESSIDADES
Todo material de divulgação deve ter previa autorização do
palestrante.

INVESTIMENTO

R$ 5.000

O pagamento será efetuado por deposito bancário da
seguinte forma: 50% do valor na assinatura do contrato e o
restante em até 05 dias antes do evento de acordo com
dados da nota fiscal.

A execução transforma o sonho em realidade

Resultado de Alta Performance: uma questão de propósito
Alcançar um novo patamar na vida pessoal e profissional é visto constantemente como um imenso
desafio. Porém, a mudança vem de uma novo comportamento, que passa por uma jornada de
autoconhecimento e entendimento dos objetivos à serem alcançados. Esta palestra trará reflexões sobre
este processo e auxiliará os participantes a definirem estratégias para sair da zona de conforto, baseado
em best sellers como “O Poder do Hábito”, “Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes” e “Mindset”. Por
fim, falará sobre a importância de uma execução disciplinada e alcance dos resultados pretendidos

PALESTRAS

Ser empreendedor significa ser um realizador, que produz novas ideias através da congruência entre
criatividade e inovação. Thiago, um empreendedor em série, já participou de forma direta ou indireta de
mais de 20 tipos de negócios em modelos diversos, que foram descontinuados, que quebraram e que
alcançaram potencial de escala. Esta palestra contará quais foram os principais desafios desta trajetória,
seus aprendizados e principais acertos, deixando dicas valiosas para quem busca estruturar seu negócio e
alcançar um diferencial competitivo no mercado.
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“

A execução transforma
o sonho em realidade.

