
Alta gestão das empresas: Capaz Inspeções;
prestadora de serviços na área de controle e
garantia da qualidade;  Viagem +, agência
de turismo focada em atendimento
especializado e Dione de Oliveira
Treinamentos, com foco em ajudar  
 pessoas e empresas a conquistarem           
 Alta Performance;
Responsável pelo planejamento estratégico
das empresas e análise de contratos de alto
impacto;
Responsável pelo aperfeiçoamento da
gestão em todos os níveis das empresas
para otimização de produtividade e
qualidade;
Responsável por maximizar os resultados
através de parcerias com clientes e
fornecedores, sempre utilizando-se das
melhores técnicas de gerenciamento e
gestão personalizada;
Através das qualificações e certificações
conquistadas pelas empresas que gerencia,  
as mesmas tornaram-se referência no
mercado;
Atendimento de clientes de forma
humanizada, sempre com foco em
qualidade e produtividade, formando
alguns dos valores que fundamentaram a
perpetuação de cada uma de suas
empresas por mais de uma década.

Mentor e capacitador profissional de mais

de 500 mentorados nos últimos 10 anos;

Autor de e-books sobre liderança, gestão 

 de negócios e otimização de profissionais;

Palestrante convidado para audiências 

 com mais de 1 mil participantes;

Facilitador de negociações e gestão de

contratos de fornecimento especializado;

Especialista na aplicação de ferramentais

comportamentais como Innermetrix e

Tools.

Practitioner em PNL com extensa 

 utilização na gestão empresarial e

negociação.

Reúne mais de 3 mil horas de treinamentos

com alguns dos maiores nomes do coach

nacional e internacional.

Dione de Oliveira é um apaixonado por liderança e empreendedorismo.
Especialista em gestão empresarial, ele investiu sua carreira nesta área de
estudo porque acredita que a gestão é a alma de bons resultados, sejam eles
no âmbito profissional individual ou no coletivo dentro de organizações. 
 
Seu maior objetivo é ajudar empreendedores a se transformarem em
empresários de sucesso.
 
Com uma bagagem profissional de mais de 20 anos de gestão em áreas
como produção industrial, controle de qualidade, produção e gestão de
projetos, tal como marketing, varejo e prestação de serviços, e suas mais de
3mil horas de cursos de especialização com alguns dos maiores nomes do
empreendedorismo nacional e internacional, Dione utiliza de sua experiência
versátil para proporcionar uma visão ímpar de mercado através de mentorias
aplicadas a profissionais, equipes e empresas.

Mentor

Profissional

Sócio 

Proprietário

HOJE
------------- -------------

2008---------- -----------

AJUDANDO PESSOAS E EMPRESAS A CONQUISTAREM ALTA PERFORMANCE.



Gerenciamento de uma equipe de controle de qualidade de 92 inspetores responsáveis por
validar o trabalho de uma equipe de fabricação de 483 pessoas e outras 3600 em obras;
Responsável pela elaboração de orçamentos técnicos para inspeções terceirizadas,
 treinamentos in-company e auditorias internas;
Desenvolvimento e coordenação de procedimentos de soldagem e montagem com foco em
produtividade e qualidade de entrega;
Qualificação dos inspetores e profissionais das áreas de inspeção e fabricação;
Gerenciador de comitês internos; QSMS (Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde
Ocupacional), implantação de ISO 14000, OSHAS 18000, certificação da norma ASME e
participação no grupo do PGQP (Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade);
Gestão e aplicação de auditorias internas e externas.
Gestão de projetos de 2004 a 2008 em empresas como  Wobben Wind Power (eólico),
Petrobrás (Petróleo e Gás) e Lwarcel (Celulose e Papel).  

Coordenação técnica de qualidade e planejamento de fabricação com foco no pronto
atendimento das especificações dos clientes. Gestão das equipes de montagens;
Elaboração de procedimentos técnicos de fabricação e montagem;
Controle e elaboração de planos de ação de não-conformidades;
Treinamento para realização de ensaios não-destrutíveis e destrutíveis tais como, líquido
penetrante, ultra-som, RX industrial, partícula magnética, testes hidrostático;
Contratação de equipes de apoio para serviços terceirizados;
Concepção de orçamentos técnicos;
Implantação dos sistemas de qualidade 5S e ISO 9000:2000.
Supervisão do Controle da Qualidade da Obra da Suzano Papel e Celulose.

2008
Gerente de Controle
de Qualidade

---------- -----------

2003

2002

2001

1998

Coordenador de
Qualidade

-------------

Coordenador de
Qualidade

Planejamento e realização de ensaios não destrutíveis em equipamentos em fase de fabricação,
montagem e entrega;
Suporte na concepção de especificações técnicas de equipamentos;
Realização de orçamento para serviços de inspeção e manutenção industrial.

Coordenador de
Marketing

Planejamento e implementação das demandas de marketing da empresa;
Controle orçamentário dos investimentos publicitários; 
Estratégias de venda e plano de otimização de resultados;
Organização e produção de eventos, dentre eles o maior curso de culinária para 

mais de 1000 participantes;

Inspetor de Controle
da Qualidade

Coordenação do laboratório de análises químicas;
Responsável pelos ensaios físico-químicos da unidade de tratamento de água e efluentes;
Suporte para a implantação da ISO 9001 e 14000;
Elaboração de procedimentos técnicos para controle de qualidade;
Elaboração de técnicas para redução da emissão de efluentes e novos tratamentos de água.

Realização de testes e ensaios na fabricação de celulose e papel;
Elaboração de procedimentos técnicos de fabricação e controle de qualidade;
Auxilio na implantação da ISO 9001;
Elaboração de planos de ação para diminuir a perda de insumos;
Atuação na área de desenvolvimento de novos produtos;
Realização de treinamentos para implantação de 5S e ISO 9000.

1997Laboratorista

------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------



2016

2010

1996

The Secret Behind Magic/ O Segredo por trás da Magia, Bastidores da Disney, 02/2020
Participação no Evento Tony Robbins Brasil Edições 2018 E 2019;
Formação em Constelação Familiar – Instituto Ápice – Novembro De 2018;
Workshop Liderando na era das Startups – Realizado pela Iin-  Academy – 03/2018;
Formação de Analista Comportamental Innermetrix –  Formação Concluída 03/2018;
Formação Analista Comportamental Disc – Atools – Formação Concluída 02/2018.
Professional Coach Certification – SLAC – Sociedade Latino Americana de Coach – 
Formação Concluída 02/ 2018;
Curso Ultrapassando Limites - Centro de Formação Rodrigo Cardoso – Conclusão
Edições 2016 /2017/ 2018;
Treinamento Train The Trainer – Ministrado pela Equipe do Canadense T.Harv Eker e a
Agência De Eventos Britânica Success Resources - Edições 08/2018;
Treinamento Guerrilha Business –   Ministrado pela Equipe do Canadense T.Harv Eker 
 e a Agência De Eventos Britânica Success Resources - Conclusão 10/2017
Formação Treinador de Alto Impacto – Power Trainer Ul – Centro De Formação 
 Rodrigo Cardoso – Conclusão 08/2017;
Treinamento Mission To Milion –   Ministrado pela Equipe do Canadense T.Harv Eker    
 e a Agência de Eventos Britânica Success Resources - Conclusão 08/2017;
Treinamento Enlightened Warrior Power ( O Poder do Guerreiro Iluminado)–  
Ministrado pela Equipe do Canadense T.Harv Eker e a Agência De Eventos Britânica
Success Resources - Conclusão 07/2017
Formação Em Mentoria Organizacional – SBDC – Sociedade Brasileira de
Desenvolvimento Comportamental – Formação Concluída 07/2017;
Treinamento Mmi – Millionaire Mind Experience - Ministrado pela Equipe do
Canadense T.Harv Eker e a Agência de Eventos Britânica Success Resources -
Conclusão 03/2017;
Curso Ultrapassando Limites - Centro de Formação Rodrigo Cardoso – Conclusão
Edições 2016 /2017/2018;
Conquistando Seu Destino - Centro de Formação Rodrigo Cardoso – Edição 2016;
Treinamento – UPW – Unleash The Power Within ( Tradução Desperte O Poder
Interior)  Com Antonny Robbins, Realizado na Califórnia EUA. Conclusão 10/2016;
Seminário Negócios de Palestras – Instituto Gente – Treinador Roberto Shinyashiki –
Conclusão -07/2016;
Formação em Practtitioner em PNL ( Praticante De Programação Neurolinguística)
Instituto Humanize – Conclusão 05/2016;
Treinamento de Liderança e Desenvolvimento – Momenttum I E II - Instituto
Humanize – Conclusão 08/2014 / 12/2015;
Treinamento a Arte da Negociação - Instituto Humanize – Conclusão 11/2014; 
Certificação em Auditor Líder Normas ISO 9001- ISO 14001 e OSHAS 18000 – Realizado
Pela ATSG – Academia Tecnológica de Sistemas e Gestão – Conclusão 11/2014;
Capacitação em Liderança Diferenciada – Instituto Souza Rocha – Conclusão 12/2012;
Curso – Tempo Organização e Planejamento – Realizado por Power Self
Desenvolvimento Pessoal – Conclusão 07/2012;
Curso  - Empretec – Realizado pelo Sebrae e pela ONU – Conclusão 09/2011;

2008

2004

----------------------------
FORMAÇÃO ACADÊMICA

Pós-Graduação em Direito Tributário

Tecnólogo em Gestão da Produção

Curso de Extensão em Gestão da 

Produção - 420h / 2 anos

Técnico em Gestão Empresarial

Técnico em Química

CENTRO POLITÉCNICO CRISTO REDENTOR

----------------------------

FORMAÇÃO EM MENTORIA & COACHING


