Francisco de Assis Chagas (Atualização – Jan./2013)

Brasileiro, casado, 60 anos
Av. Aldino Pinotti, 601, Apto 161 - (CEP-09750-220)
Centro – São Bernardo – SP
Telefone: (11)4997.3650/Cel.(11)9.9903.8384/E-mail: f.chagas58@gmail.com
OBJETIVO PROFICIONAL:
 Especialista em Ferramentaria e Follow up em Fornecedores
FORMAÇÃO:
 Pós-graduado em Gestão Administrativa – Fundação Dom Cabral, conclusão
em 2006.
 Graduado em Processo de Produção – Faculdade Senador Flaquer “UNIA”,
conclusão em 1986.
 Nível Técnico em Projeto de Maquinas, Ferramentas e Dispositivos – Escola
Técnica Paulo de Tarso, em 1978.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
 1998-2012 – Iochpe Maxion S/A
Cargo: Gerente de Engenharia e Ferramentaria.
Principais atividades: Responsável pelo setor de Engenharia de Processo,
Ferramentaria de médio e grande porte e Engenharia Industrial, com
aproximadamente 150 colaboradores.
Engenharia de Processo focada na elaboração de processos, documentação
técnica para o chão de fabrica, implantação da ISSO 9002, elaboração de
orçamentos técnicos para produto, meios de produção, estudo de lay out e
projetos industriais para produção.
Ferramentaria focado na construção das ferramentas, desenvolvimento de
fornecedores para ferramentaria, manutenção preventiva, corretiva, guarda
e conservação das ferramentas.
Engenharia Industrial focada nas especificações e definições de novas
plantas fabris, novas maquinas e equipamentos necessários, de alta
tecnologia, para atender o mercado atual.

Viagens internacionais a Europa, Canadá, Estados Unidos, Japão, China,
Coréia do sul Tailândia, Argentina, México, para representar a empresa em
clientes, feiras e fornecedores, com objetivo para compra de maquinas,
equipamentos especiais de grande porte e meios de produção, para
utilização no processo de estampados estruturais. Também varias viagens a
negocio, focada no desenvolvimento de fornecedores e fabricação de
ferramentas na Ásia. (Japão / Coréia do Sul / China / Tailândia).
 1995 a 1996 – Metalúrgica Caterina S/A
Cargo: Chefe Departamento de Produção.
Principais atividades: Responsável pelo setor de estamparia de médio e
grande porte, com aproximadamente 180 colaboradores.
Atuação focada nas melhorias de set up, lay out, treinamento operacional,
implantação da ISO 9002 e programação Kanbam.
 1980 a 1995 – Brasinca Indústria S/A
Cargo: Supervisor Departamento de Ferramentaria.
Principais atividades: Responsável pela manutenção, conservação, guarda
e bom funcionamento das ferramentas e dispositivos em produção, de
grande porte, com aproximadamente 80 colaboradores.
Atuação focada na manutenção preventiva, corretiva, projetos de automação
de prensas com robô e sistema de troca rápida de ferramentas.
Elaboração de orçamentos técnica para projetos de novas ferramentas e
participação na implantação da ISSO 9002, e treinamento operacional.

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS:
 Inglês – Intermediário para Viagens Internacionais.
 Experiência no exterior – Viagens ao Canadá / USA / Itália / França /
Portugal / Espanha / Alemanha / México / Argentina / Chile / Japão / Coréia
do Sul / Tailândia e China.
 Curso Complementar – Gestão Administrativa (2006).
 Trabalhos relevantes – Desenvolvimento de ferramentais específicos para
setor automotivo de pequeno, médio e grande porte, ao redor do mundo,
com especificações rígidas de produtividade e qualidade do produto.

Exemplos:
1. Projeto do novo Chassi para nova S10 da GM Brasil –
Desenvolvimento de 100% de ferramental, em 14 ferramentarias
ao redor do mundo, Japão, Coréia, Tailândia e Brasil. – Valor
aproximado do projeto – US$ 35 Mil.
2. Projeto PM7 (New Zafira – Spin) – Desenvolvimento dos
componentes estruturais da carroceria, com ferramentas de alta
tecnologia e alto desempenho, por ferramentarias na Coréia do
Sul.
3. Projeto Punto – Desenvolvimento dos componentes estruturais da
carroceria, com tecnologia Italiana com material de alta
resistência, DP600 e DP800, com visita a fornecedores na Itália
para conhecer o aprendizado do processo Europeu e aplicar no
Brasil.
4. Projeto Girante ou Roda polar – Desenvolvimento dos componentes
de alta complexidade, espessura de 12 mm e estampagem a frio
com sistema transfer automático, com visita a Itália para conhecer
o aprendizado do processo Europeu, e aplicar no Brasil.
5. Projeto das Longarinas para GMC – Silverado Americana –
Desenvolvimento e fabricação do ferramental semi-automáticos em
fornecedor na Argentina, para atender ao grupo Magna Cosmo,
com frequentes visitas ao Canadá para montar warehouse e
acompanhar o atendimento nas linhas de montagem Just in time.
6. Projeto das Longarinas para Hummer Militar e Work Horse –
Desenvolvimento e fabricação do ferramental no Brasil, para
atender potenciais clientes Norte Americano, AM General e Work
Horse, com freqüentes visitas ao USA para desenvolver warehouse
e acompanhar o atendimento nas linhas de montagem Just in time.
7. Projeto de novas plantas fabril – Desenvolvimento de novas linhas
de produção para pequeno, médio e grande porte, sendo:


Linha de Roll Forme, Bend Machine, Puncionamento CNC e
Corte Plasma Robotizado, para longarinas de Ônibus e
Caminhão de espessuras variando de 5 a 9,5 mm em aço
estrutural. Área de 3200 m² e aproximadamente 80
colaboradores.



Estamparia pesada, 2500 ton. com automação transfer
interligado. Área de 1800 m² e aproximadamente 70
colaboradores.



Estamparia média, de 400 a 1000 ton. Área de 3600 m² e
aproximadamente 180 colaboradores.



Estamparia leve, abaixo de 250 ton. Área de 2800m² e
aproximadamente 160 colaboradores.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
1. Experiência de mais de 40 anos na Indústria Metalúrgica, focada na
área Automotivo, em especial Gerenciando Departamento de
Engenharia e Ferramentaria, desenvolvendo Ferramentas de alta
tecnologia e precisão para o seguimento automobilístico, processos
adequados ao volume de produção, orçamentos de produto e
ferramental, definições de meios, equipamentos e área apropriada
para produção.
2. Forte conhecimento e atuação nas seguintes áreas:


Consultoria estratégica para desenvolvimento de processo,
projeto, fabricação, try-out, buy-off e follow-up de
ferramentas, dispositivos de controle, linha de montagem e
dispositivos de solda, para o setor automotivo;



Analise e geração de novos contratos para compras de
projetos em desenvolvimento voltadas ao processo
automotivo; (ferramentas / dispositivos / linha de montagem
/ maquinas e equipamentos especiais);



Engenharia de Desenvolvimento de Processos adequado ao
volume de produção;



Automação e Instalações Industriais;



Start up de ferramentas, linha de montagem, equipamentos
e produção;

CONSIDERAÇÕES FINAIS:


Aberto para negociação de trabalho como PJ (autônomo).



Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais.



Aberto para negociações sobre remuneração e benefícios.

Atenciosamente,
Francisco de Assis Chagas,
Especialista em Ferramentaria e Engenharia Industrial
Contato: (011)9.9903.8384 – e-mail: f.chagas58@gmail.com

