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 Poli aprova, em 1958, a instalação do curso de 
Engenharia de Produção como opção da 

Engenharia Mecânica. 

 Em 1967, nasce a Fundação Vanzolini, 

Instituição criada, mantida e gerida pelos 

professores do Departamento de Engenharia 
de Produção da POLI-USP. 



M S S I O N I 
Desenvolver e disseminar 

conhecimentos científicos 

e tecnológicos inerentes à 

Engenharia de Produção, 

à Administração Industrial, 

à Gestão de Operações e 

às demais atividades 

correlatas que realiza com 

total caráter inovador. 

MISSÃO 



ÁREAS de atuação 

P&DI 

Hub 
Aceleração 



CÍRCULO DO 
CONHECIMENTO 

 Educação Executiva 

 Consultoria e Programas 
de educação in 
company 

 Certificação e Gestão 
da Qualidade 

 Gestão de Tecnologias 
em Educação 

 Projetos e Pesquisas 

 Gestão de 
Conhecimento 

Projetos e 
Pesquisas 

Qualidade e 
Certificação 

Educação 



CONHECIMENTO 

APLICADO 

GERAÇÃO DE 

UNIVERSIDADE MERCADO 



 MBA Gestão da Produção 

 MBA Gestão da Inteligência Competitiva 

 CEAI - Administração Industrial 

 Gestão de Projetos 

 Gestão de Projetos em TI 

 Logística Empresarial 

 Qualidade e Produtividade 

Pós-graduação 

PROGRAMAS 

Todos os cursos possuem certificados de 

conclusão emitidos pela USP, por meio de 

convênio firmado entre a Fundação Vanzolini 

e a Universidade. 



EXECUTIVA 
EDUCAÇÃO 

 Mais de 100 cursos e 
programas disponíveis 

 Cursos realizados em 
diversos formatos e 
durações, provendo 
conhecimento e 
treinamento executivo 

 Possibilidade de 
realização de todos os 
cursos no formato in 
company ou no Centro 
de Treinamento 
Vanzolini na Avenida 
Paulista em São Paulo 

 Diversas áreas de 
especialização em 
engenharia, gestão, 
qualidade etc. 



GTE Gestão de 

Tecnologias em 

Educação 
 Atua na área de gestão de projetos e de operações, desenvolve 

pesquisas aplicadas e realiza estudos articulando suas competências 
únicas em tecnologia e gerenciamento em prol da educação, seja na 

pequena, média ou larga escala. 

 Adota as melhores práticas de gestão que integram estratégia de 
negócio, conteúdo, soluções tecnológicas e produção editorial e em 
multimídia de materiais pedagógicos, articulando expertises específicas 
de parceiros de competência comprovada 

 Criada há mais de 15 anos, por meio de suas soluções e metodologias 
inovadoras e de alto desempenho tem contribuído expressiva e 
comprovadamente para a melhoria dos resultados dos sistemas públicos 
e privados de educação tanto no Estado de São Paulo, como em outros 
estados e municípios do país.  

 Da mesma forma tem impactado continuamente programas de 
capacitação corporativa e do terceiro setor, melhorando a 
performance de seus processos  internos ao desenvolver os  talentos de 
suas equipes de forma alinhada aos objetivos das organizações. 



 A área de Certificação é dividida em Certificação 

de Sistemas, Sistemas Evolutivos de Garantia da 

Qualidade na Construção Civil, Certificação de 

Produtos e Serviços, e Acreditação de 

Organizações de Saúde (ONA). 

 Certifica Sistemas da Qualidade desde 1990 

 Foi a primeira instituição acreditada pelo Inmetro 

no Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade. 

 Membro pleno do The International Certification 
Network, rede composta pelas 38 mais importantes 

certificadoras presentes em mais de 150 países, o 

que outorga validade internacional às suas 

certificações. 

QUALIDADE E 
CERTIFICAÇÃO 



A unidade de Pesquisa, Desenvolvimento, 

Automação e Inovação da Fundação Vanzolini 

está habilitada junto ao Comitê da Área de 

Tecnologia da Informação – CATI, à execução de 

atividades de pesquisa e desenvolvimento - P&D 

em convênios com empresas beneficiárias dos 

incentivos da Lei no 8.248, de 1991. 

Pesquisa, 

Desenvolvimento e 
Inovação 



Pesquisa, Desenvolvimento 

e Inovação 
Principais Características da área de P&DI: 

• Integração com Universidade/USP 

• Proximidade com os alunos de Engenharia da 

USP; 

• Acesso aos principais Laboratórios; 

• Equipe especializada, altamente qualificada e 

coordenada por Mestres e Doutores da 

Engenharia de Produção; 

• 120 Funcionários e mais de 190 colaboradores 

• Atuação no desenvolvimento, qualidade e 

capacitação de novos produtos e serviços; 

• Avaliação de Fornecedores; 

• Gestão de Projetos de Pequeno, Médio e  

Grande Porte; 
 

Expertise/Atuação: 
 

• Inovação e Gestão da Inovação 

• Industria 4.0 

• IoT 

• Cidades Inteligentes 

• Estudos e Projetos na área de 

Produção Eletroeletrônica e TI 

• Energia 

• Software e Qualidade de Software 

• Hardware  

• Processos 

• Educação 



Atuação em Pesquisa Desenvolvimento e Inovação  

      Alguns Resultados de P&DI 

• Formação de recursos humanos 

• Novos produtos e processos 

• Novos negócios e receitas 

• Otimização de processos 

• Ganhos de produtividade 

• Melhoria da qualidade dos serviços 

 

Fonte: Aneel 



Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação ICT – Cases de P&DI 

- PEGQ - Projeto de Especialização em Gestão da Qualidade 

• 1.049 empresas envolvidas; 

• 25.466 profissionais treinados. 

- Desenvolvimento tecnológico de soluções para uso hospitalar – Cleaner 2.0 

Em parceria com o Inovalab, Laboratório de Inovação da Engenharia de Produção Politécnica/USP, foram 

desenvolvidos os conceitos e os protótipos de um equipamento para a higienização de cateteres.  O projeto 

desenvolveu um produto efetivamente disruptivo que contribui significativamente para a redução dos níveis de 

infecções no sistema hospitalar. 
 

- Projeto de um Sistema de Segurança para empilhadeiras 

A AMBEV tinha um problema de segurança do trabalhador nos ambientes de movimentação de materiais em 

seus armazéns e fábricas e em parceria com a Escola Politécnica/USP foi desenvolvido um sistema de 

segurança para empilhadeiras utilizando tecnologia RF-ID. O produto foi desenvolvido, testado em bancada e 

em campo. Uma patente foi depositada e atualmente há duas empresas licenciadas para utilizarem esta 

tecnologia. 

- Desenvolvimento de Simulador 

Desenvolvimento de um Simulador de Custos Logísticos e Produtivos. 

 

- Gestão da Produção  
Projeto de reestruturação da Gestão da Produção e Alavancagem de Resultados da Metaltotrk 
 

- Desenvolvimento de Produtos 
Desenvolvimento tecnológico de soluções aplicadas a saúde.  
 

 

 

GRUPO  

TORK HOLDING 



Cooperação Tecnológica  

Credenciamentos e Parcerias 

  

Credenciamento 

Acreditações 

Membro Pleno  



Alguns Clientes  



www.vanzolini.org.br 

https://www.youtube.com/results?search_query=vanzolini+50+anos 




