
 

 
  

WWGG Consulting 
Treinamentos e Consultoria em Excelência Operacional 

Melhoramos produtos, processos e atividades de sua empresa aplicando técnicas para 

desenvolvimento de pessoal e implementação da Excelência Operacional. 
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Treinamentos e Consultoria em Excelência 
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A Empresa 

A WWGG Treinamentos e Consultoria é uma 

empresa com técnicas modernas, dinâmica e 

transparente, onde qualidade, segurança, saúde 

ocupacional, meio ambiente e responsabilidade 

social, são as bases de sustentabilidade para 

ministrar os treinamentos teóricos e práticos, 

visando a qualificação de Pessoal Operacional, 

Líderes e Gestores.  

O mercado está em constante mudança, os 

profissionais e as empresas precisam de rápida 

atualização e suporte para se manterem 

produtivos, competitivos e motivados para cumprir 

seus objetivos.  

Nossos serviços de treinamento, assessoria, 

soluções em gestão de processos e atendimento 

personalizado, alinham-se com os objetivos do seu 

negócio em uma combinação sob medida para sua 

empresa. 
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Nossa razão de ser 
Nossa motivação para o desenvolvimento desse portfólio de serviços veio da expectativa de vermos 

consolidadas e em contínuo uso as melhores práticas empresariais com as quais tivemos a oportunidade de 

nos deparar ao longo de nossos anos de experiência em várias empresas de diversos portes. 

Temos visto que apesar de todo o desenvolvimento empresarial, informação e recursos disponíveis, a 

acelerada demanda do ambiente de negócios acaba por trazer a necessidade de revisão e atualização do 

suporte básico e avançado para as operações internas. 

Assim, nos dedicamos a recriar as bases do conhecimento operacional começando pelas cadeiras básicas e 

atingindo a completa implementação dos mais altos níveis da Excelência Operacional. 

Almejamos a elevação do conhecimento das operações, atividades, produtos e consequentemente dos 

serviços de nossos Clientes, e trabalharemos juntos para isso dando o suporte que precisam para se dedicar 

ao cerne de seus produtos e serviços. 

 

Missão 
Desenvolver continuamente as atividades industriais e serviços, elevando e mantendo o conhecimento 

técnico-operacional dos colaboradores e dos sistemas de gestão interna de nossos Clientes, para 

alavancagem dos seus negócios em busca da Excelência Operacional. 

 

Visão Estratégica 2025 
Sermos reconhecidos como referência em desenvolvimento operacional empresarial no país até 2025. 

 

Valores 
 Respeito à cultura interna e filosofia de trabalho de nossos clientes; 

 Atuar respeitando a filosofia de Responsabilidade Social; 

 Atuar baseado nos preceitos de Segurança de Processo; 

 Preservar a Saúde e Segurança dos colaboradores e 

 Preservar o Meio Ambiente e buscar Conservação de Energias 

 

Política de Gestão 
Desenvolver soluções em Treinamento e Consultoria na área de gestão dos processos que satisfaçam as 

necessidades de nossos clientes, por meio de serviços customizados e da melhoria contínua em consonância 

com os preceitos de segurança do trabalho e de processos, saúde dos trabalhadores, meio ambiente, 

qualidade e responsabilidade social. 



 

 

 

 

 

 

W
W

G
G

 C
o

n
su

lt
in

g 

 

3 

Auditoria de Diagnóstico 

 

 Módulo Básico: Auditoria de diagnóstico da condição 

operacional. 

 Módulo Avançado: Diagnóstico completo das 

operações e dos sistemas de gestão integrada de 

segurança, saúde, meio ambiente, qualidade, 

responsabilidade social, energias e produtividade. 

 Módulo Excelência Operacional: Proposição do nível e 

abrangência dos sistemas de gestão a serem 

implementados com base no diagnóstico e principais 

objetivos do cliente para seu mercado de atuação. 
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Portfólio de Serviços – Módulo Básico 

 Treinamentos em conceitos básicos em Matemática, Física e Química para 

Operadores e Líderes; 

 Treinamentos em conceitos operacionais das grandezas: pressão, vazão, 

temperatura, operações unitárias (destilação, filtração, transferências de 

líquidos, gases e pós, dentre outras), automação básica, sistemas de 

segurança de processo e controle operacional; 

 Treinamentos Motivacionais para uso dos conceitos; 

 Acompanhamento in-loco para implementação das melhorias pretendidas 

 Relatório sumarizado com principais de melhorias observados. 

 

 

 

 

 

Portfólio de Serviços – Módulo Avançado 

 Relatório sumarizado com principais potenciais de melhorias observados e 

com plano de ação factível com as condições gerais do cliente. 

 Treinamento motivacional para inspirar implementação das ações 

propostas; 

 Acompanhamento da implementação das ações propostas com 

asseguração dos resultados esperados no plano de ação e 

 Acompanhamento in-loco para implementação das melhorias pretendidas.  
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Portfólio de Serviços – Módulo Excelência Operacional 

 Avaliação de processos físico-químicos para redução de consumo de 

materiais, energias e tempo de processo - Pode incluir contratos de 

produtividade; 

 Identificação das ferramentas de Lean Manufacturing a serem 

implementadas com treinamento aos usuários do chão de fábrica e 

líderes operacionais, para assegurar o desenvolvimento sustentável e a 

melhoria contínua das operações, bem como aos usuários da parte 

administrativa para assegurar a integração com a área produtiva. 

 Desenvolvimento e implementação de 

o ISO9000; 

o ISO22000; 

o OHSAS18000; 

o ISO14000; 

o SA8000; 

o ISO50001; 

o Responsable Care para indústrias Químicas; 

o SASSMAQ para cadeia logística; 

 Suporte completo assegurando a certificação por qualquer dos sistemas 

mencionados por qualquer entidade certificadora selecionada e de 

preferência do cliente; 

 Estratégias e tecnologias de Supply Chain com desenvolvimento de 

sistemas de atendimento a entregas, suporte a Sistemas de 

Procurement e compras, desenvolvimento de KPIs, implementação de 

sistemas de controle de estoques, inventários, S&OP, controle da 

acurácia de vendas, integração com planejamento e programação de 

produção e Customer Service; 

 Desenvolvimento e implementação de solução em software integrado 

para gerenciamento de todos os aspectos dos sistemas de gestão 

integrada abrangendo: homologação e controle de fornecedores, 

controle de qualidade de recebimento de materiais, controle de 

qualidade em processo e final, geração de Certificado de Análises, MSDS 

e Ficha de Emergência de transporte, controle de calibração de 

equipamentos e laboratório e de processo, atendimento de reclamação 

de clientes, tratamento de não conformidades e melhorias, controle de 

ações de auditorias internas e externas de 2ª e 3ª parte de clientes, 
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órgãos certificadores e entidades legais,  todos interligados a módulo 

gerenciador central que provê relatórios em tempo real da situação dos 

sistemas de gestão implementados; 

 Suporte na seleção e aquisição de novos talentos para sua empresa; 

 Recrutamento, seleção e desenvolvimento técnico e comportamental 

de estagiários e trainees;  

 Avaliação de perfil profissional, avaliações de desempenho incluindo 

avaliações 360 graus, dentre outros; 

 Consultoria e treinamento para média e alta gerência por meio de 

parceiros de RH especializados em tecnologias de gestão de talentos; 

 Coaching; 

 Mentoring - Aconselhamento de carreira, suporte no uso de 

ferramentas de desenvolvimento e manutenção de sua marca pessoal 

ou empresarial por uso de mídias especializadas tais como LinkedIn. 

 Suporte para transição de carreira; 

 Acompanhamento in-loco para implementação das melhorias 

pretendidas e 

 Relatório detalhado com todos os potenciais de melhorias observados e 

com plano de ação factível com as condições gerais do cliente. 
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Sumário da qualificação dos profissionais 

Wagner Braga – Sócio proprietário                              

 Executivo Sênior com 32 anos de experiência Industrial e em Operações com atuação em 
multinacionais nas áreas de Tecnologias de Produção, Supply Chain, Segurança Industrial/ 
Patrimonial/ do trabalho, Saúde, Meio Ambiente, Qualidade, Responsabilidade Social, Atuação 
responsável (ABIQUIM) e Infraestrutura Industrial; 

 Experiência com aquisição de unidades industriais (Due Diligence / Planos de integração), 
downsizing e consolidação de capacidade produtiva;  

 Estratégias e planejamento em gestão de custos industriais (OPEX) e investimentos (CAPEX); 
 Experiência consistente na implementação e melhoria contínua de Sistemas de Gerenciamento 

Integrados com ISO 9000, ISO 22000, ISO 14000, OSHAS 18000, SA 8000, Atuação Responsável bem 
como em programas de Excelência Operacional tais como SafeStart, Produção + Limpa, Lean 
Manufacturing, Gerenciamento de Crises e Relações com a Mídia, Conselheiro para Relações com 
Sindicatos;  

 Competências abrangentes no desenvolvimento de pessoas, Senior Coacher visando 
“Empreendedorismo interno” para executivos, gerência média e chão de fábrica; 

 Engenheiro Químico, Engenheiro de Segurança, Engenheiro de Meio Ambiente, Engenheiro de 
Qualidade, MBA em Gestão Empresarial, membro do Guidepoint Advisors. Idiomas fluente: 
Português, Espanhol e Inglês. 

Wasny E. P. de Oliveira – Sócio proprietário          

 Atuou por 38 anos na iniciativa privada na Indústria Química (Henkel / Cognis) sendo responsável 
por gerir os recursos disponíveis de mão-de-obra, equipamentos e de insumos; 

 Experiência de trabalho no Brasil e exterior pela Henkel-Argentina e   Cognis –Düsseldorf-  
Alemanha com diversas tecnologias fabris (Esterificação/transesterificação, Epoxidação de Óleo de 
Soja, Polimerização, Poliamidas/ Poliéster, Oxidação, Sulfonação tipo cascata de Óleos -Mamona e 
Babaçu, Sulfonação contínua de Alquil Benzeno Linear, Sulfonação em batelada de Fenol e 
Naftalina, Dissolução de Silicato Sódio, Spray Drier -Secagem de Tensoativos e Silicato de Sódio, 
Destilação de Ácidos Graxos, Misturas de Líquidos e Pastas, Hidrogenação - Sebo Bovino, Óleo de 
Mamona, Soja e Gordura de Côco, solventes; 

 Responsável setorial pela implantação do Sistema da Qualidade (ISO 9001) em 1994 e do Meio-
Ambiente (ISO14001), de Saúde e Segurança a partir de 1998 com experiência em emitir, revisar e 
aprovar procedimentos voltados aos sistemas Integrados de Saúde, Segurança, Meio-Ambiente e 
Qualidade; 

 Auditor Líder dos Sistemas Integrados de Saúde, Segurança, Meio-Ambiente e Qualidade;    
 Gestor de Processos e de Pessoal baseado em conceitos de Liderança, Atitude e Comportamento; 

Inteligência Emocional, Líder Sábio, Kaizen, 5S e Controle Estatístico do Processo; 
 Técnico em Mecânica Geral e Desenho Técnico, 3º ano completo em Engenharia Civil (PUCC – 

Campinas - 1977). Idiomas fluente: Português, Espanhol e Inglês. 
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Sumário da qualificação dos profissionais 

Geraldo Gonzatto – Sócio proprietário                                                           

 Experiência de mais de 37 anos em Indústria Química na iniciativa privada; 
 Experiência na gestão de processos e de pessoal como supervisor de produção, gerente de 

produção em empresas multinacionais e nacionais na indústria química; 
 Experiência com diversas tecnologias fabris (Esterificação/transesterificação, Epoxidação de Óleo de 

Soja, Polimerização, Poliamidas/ Poliéster, Poliestireno, Oxidação, Sulfonação contínua de Alquil 
Benzeno Linear, Sulfonação em batelada de Fenol e Naftalina, Spray Drier -Secagem de Tensoativos, 
Destilação de Ácidos Graxos e Glicerina, produção de Biodiesel, fertilizante nitrogenado (Uréia) e 
reciclagem de plástico; 

 Formação em Técnico em Química, com vários cursos complementares como Operador 
Petroquímico ministrado pela Petrobrás S.A.; 

 Auditor interno ministrado pela Fundação Vanzolini – USP – SP;  

 Bacharel em Direito pela UNIVAP- SJC; 
 MBA em Gestão Pública. 

 

Guido Pio Pinesso – Sócio proprietário                  

 Experiência de quase meio século em Indústria Química na iniciativa privada; 
 Experiência com diversas tecnologias fabris (Adesivos industrias - Hot Melt, PVA, Base Amido e 

equipamentos tecnologia GALA, UWG, esterificação, Etoxilação, Epoxidação de Óleo de Soja, 
Polimerização, Poliéster, Sulfonação tipo cascata de Óleos -Mamona e Babaçu, Sulfonação em 
batelada de Fenol e Naftalina, Dissolução de Silicato Sódio, Spray Drier -Secagem de Tensoativos e 
Silicato de Sódio, Misturas de Líquidos e Pastas;  

 Responsável setorial pela implantação do Sistema da Qualidade (ISO 9001) em 1994 e do Meio-
Ambiente (ISO 14001), de Saúde e Segurança a partir de 1998; 

 Auditor Líder dos Sistemas Integrados de Saúde, Segurança, Meio-Ambiente e Qualidade; 
 Gestor de Processos e de Pessoal baseado em conceitos de Liderança, Atitude e Comportamento, 

Inteligência Emocional, Líder Sábio, Kaizen, 5S e CEP-Controle Estatístico de Processo; 
 Formação profissional em Ajustador Mecânico SR. pelo SENAI – Campinas/SP; 
 Mecânico de manutenção pela Escola Bento Quirino Campinas/SP; 
 Técnico em Química pelo SENAI de Jacareí/SP; 
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