
  

HILDEGARDO LOPES DOS SANTOS 

  
Contato: (31) 98585-2188   

   
      hildegardolopes@yahoo.com.br        linkedin.com/in/hildegardo-lopes-eng   

 

PERFIL PROFISSIONAL   

Engenheiro de Produção com mais de 20 anos de carreira, sendo 18 anos atuando como Supervisor de 

Produção, responsável direto pela implantação de nova fábrica e melhorias em processos em empresas 

multinacionais do ramo metalmecânica para atender grupo de mineração. 

      

OBJETIVO: Atuar em cargo de Gestor 

   

EDUCAÇÃO ACADÊMICA    

Pós-Graduação, MBA em Logística e Supply Chain Management, UNOPAR/EAD - Março/2020  

Pós-Graduação, Engenharia de Minas Recursos Minerais, UFMG - Dezembro/2013.     

Graduação em Engenharia de Produção, FEAMIG - Junho/2012 

Técnico de Fundição/Metalurgia, CETEF/SENAI - MG - Maio/2006   

   

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E GERENCIAIS      

Profissional com experiência em Gestão de Produção e domínio nos processos de Fundição de ferro 

fundido/aço e Montagem Industrial; 

Conhecimentos de Implantação da ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000 e metodologia 5S, 6S, 

8S, Kanban e Lean Manufacturing; 

Forte atuação no Gerenciamento pelas Diretrizes e Bases, Taxa de Rendimento Global e Preenchimentos e 

acompanhamento dos KPI ś.   

Vivência com Consultoria externa e interna de Fundição para melhoria dos processos de Moldagem, 

Mancharia, Forno de Indução, cargas Metálicas e Gestão de Pessoas e Avaliação de Desempenho de 

equipes operacionais de produção e consultoria financeira em estoque.  

Liderança no processo e no resultado, oferecendo inspiração e motivação à equipe.   
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL   

  

   

MARTIN ENGINEERING LTDA | 23/01/17 até 04/12/19.   

Posição: Supervisor de Produção   

Atividades e Realizações   

Gestão Industrial e Produção;   

Implantação da nova fábrica no Norte do Brasil;   

Gestão de Compras, Qualidade, Montagem, Solda MIG/MAG, Corte, Fresa;   

Manutenção predial e fabril;   

Expedição e Transporte de caminhão e atendimento de (07) plantas da empresa Vale;   

Gestão de PCP, Programas Hora Certa da Vale, Portal NIMBI da Vale e Sistema Interno Protheus;  

Implantação da metodologia KANBAN e Indicadores de Gestão a Vista, 6S; Implantação 

da Brigada de Incêndio.      

   

Resultados de Gestão   

 Redução e melhorias nos custos de transportes de cargas e estoque da Expedição/Almoxarifado. 

 Obtenção do certificado de Licença Operacional e Ambiental e Habite-se e AVCB.   

 Contratações de terceiros, novos colaboradores e treinamentos internos.   

 Superamos os indicadores OTIF em 100% das metas atingidas em entregáveis.   

   

MAGOTEAUX BRASIL LTDA | 12/03/98 até 05/02/16  

Posição ocupada: Supervisor de Produção, Supervisor Técnico de Fusão, Auxiliar técnico de produção 

Atividades e Realizações   

Desenvolvimento de programas de treinamentos de procedimentos e especificações técnicas de segurança 

e operacional, Gestão de Pessoas, Logística/suprimentos;   

Desenvolvimento da programação mensal da matéria-prima de produção e inventário físico;  

Acompanhamento da produção pelo Lean Manufacturing;   

Supervisão de transportes de empilhadeiras e pás carregadeiras;   

Acompanhamento de auditorias externas e internas;   

Acompanhamentos de metas de produção e indicadores de produtividade;   

Coordenação dos setores de fornos de indução, arco, vazador, disamatic, vazamento com panela, transporte 

com pontes rolantes, acabamentos pesados, macharias, moldagem cura a quente e frio e sistema de areia 

à verde e resinas pep set parte I e II;   

Liderança de equipes de expedição nos produtos acabados de corpos moedores e peças para revestimento 

de moinhos e diafragmas, Coordenação do programa 5S e 8S plano de ação;   

Gerenciamento dos setores de robotização de moldagem e vazamento em coquilhamento e processos de 

areia e resina, Análise química laboratorial e correção por espectrômetro;   

Coordenação do tratamento térmico de corpos moedores e peças de acordo com especificações técnicas e 

necessidades dos clientes, Coordenação de usina em processos Shell Molding.   



   

Resultados Gestão   

 Redução de refugo, Mudança no layout da fábrica otimização do espaço físico, eliminação de desperdícios 

refratários de fornos e panelas e adequação da coleta seletiva.   

 Aumento de produção e diminuição de custos em cargas metálica.   

 Obtenção das certificações das ISOS 9001, 14001, OHSAS, 18001 e SA 8000.   

   

TECNOLOGIAS DIGITAIS – Office completo, Sistema GPD, Carga Fácil, Protheus, Sistema de gestão   

DOCNIX Blue, Sistema Unidata, NIMBI e Programa Hora Certa Vale.   

   

AUTODESENVOLVIMENTO   

Treinamento Netprofit 2019, Projeto Transpire Laranja, Martin University e FGV, 2018;  

Cursos de capacitação de Empilhadeira, Sistema Protheus TOTVS; 

Financeiro, NFs, Compras, PCP, Curso de CIPA, Brigada de Emergência, Liderança de Equipes, Lean 

Manufacturing, 5S, 6S, 8S, Operação de Pontes e Monovias, Sistema de Areia e Resinas, Fornos de 

Indução, GQT, ISO 9001 e 14001, OHSAS 18001, SA 8000, Participação em Feiras de Mineração e 

Fundição. 

IDIOMAS: Inglês (Básico cursando), Espanhol Básico.   


