




Sócia e Co Fundadora da Pensei Nisso Ltda.
Fundadora da Eloos Consultoria

Empreendedora, Pós graduada em Educação 
Lúdica, Master em PNL, Master COACH, 
Facilitadora do método Points of You, formada em 
gestão de projetos - FEA, possui 15 anos de 
experiência desenvolvendo Gestores, Líderes e 
Coordenadores de Projetos Educacionais, Sociais e 
Empresariais.
Atua em diferentes segmentos: Público, Privado e 
ONG´ além de atuar em diversos Estados como: RJ, 
MG, BA, PR e SC.
Realiza diversos Workshops, Treinamentos, 
Palestras e Cursos de desenvolvimento humano 
dos participantes.

Kelma
Ramos



Fundador e Idealizador da Pensei Nisso Ltda.

Especialista em Processos de Transformação de Plásticos, 
Gestor de Marketing e Especialista de Engenharia de Aplicação 
para Pré e Pós Venda, Instrutor, Palestrante e Consultor 
Especialista em Processos de Injeção de Termo Plásticos.

Ministrou cursos e capacitações em importantes instituições 
de ensino e empresas em toda América Latina e alguns países 
da Europa para o setor Industrial.

Trabalhou por 17 anos nos maiores fabricantes de Máquinas 
para transformação de plásticos do Brasil, possui mais de 25 
anos de experiência na área de processos de transformação 
por injeção de plásticos, treinou mais de 5.500 profissionais 
em toda sua carreira no Brasil, América Latina e Europa.

Gilberto
Baksa



Objetivos
Criar propostas de soluções 
inovadoras e sustentáveis 

(social, econômica e 
ambientalmente viáveis), 

utilizando serviços de 
consultoria, treinamento e / ou 

representação comercial de 

equipamentos e periféricos. 

Valores
Honestidade, 

comprometimento, 

inovação, eficiência 
e eficácia, 

honrando seus 
compromissos. 

Visão
Ser uma organização 

de referência em 

solução de questões 
Industrial e 

Corporativa.

Missão
Desenvolver e implantar 
soluções sustentáveis 

para problemas nas 
áreas industrial e 

corporativa 
maximizando os 

resultados de nossos 

clientes. 



Clientes



Clientes







Trabalhos destinados a área de transformação de plásticos em geral, 
avaliando os 5´Ms do processo produtivo (Molde, Maquina, Matéria
Prima, Mão de Obra e Meio Ambiente) e estão relacionados com: 
desenvolvimento de novos produtos, projetos de moldes, tryouts, 
acompanhamento e resolução de problemas técnicos, melhoria de 
processo, redução de ciclo, economia de energia, etc...

O acompanhamento é agendado, enviamos um técnico para 
elaborar o trabalho, ao final do serviço, este emitirá um Relatório de 
Consultoria Técnica (RCT) com seu parecer ou com as soluções
obtidas, apontando as horas de trabalho, horas de deslocamento, 
quilometragem de deslocamento e despesas de translado e 
hospedagem (se houver). O serviço é faturado 5 dias após emissão
do RCT.

A consultoria tem a finalidade única de resolução de problemas
pontuais.



Eventos ligados a disseminação de conhecimento técnico teórico/prático que tem como duração um período de no máximo 
90 minutos a um grupo de pessoas, normalmente realizados em um auditório.

Disponibilizamos atualmente as seguintes palestras para empresas ou entidades de ensino.

Os temas de palestras que a Pensei Nisso disponibiliza ao mercado são:

• Acionamentos Para Máquinas Injetoras;
• Injeção Assistida a Gás (Básica);
• Ciclo Rápido e Parede Fina para peças plásticas injetadas;
• Conceitos de Injeção Atual;
• Como escolher uma máquina injetora;
• Como escolher uma máquina sopradora;
• Segredos de Injeção de PET;
• Como compor uma máquina Injetora;

• Introdução à Análise de Simulações de Injeção;
• Mecanismos de Otimização e Controle da fase de Injeção e 

Plastificação;
• O Que é Plástico;
• Plástico em Poucas Palavras;
• Preparação de Moldes;
• Setup de Máquinas (Procedimentos);
• Como preservar suas máquinas para transformação de plásticos;
• Moldagem Cientifica de Injeção (MCI)



Eventos ligados a disseminação de conhecimento técnico teórico/prático que 
tem como duração um período entre 4 a 16 horas a um grupo de pessoas, 
normalmente realizados em um auditório.

Disponibilizamos atualmente uma série de Workshop´s qualificados e já
aplicados para empresas ou entidades de ensino.

Os temas de Workshops que a Pensei Nisso disponibiliza ao mercado são:

Condições de Injeção vs. Propriedades de Peças Moldadas (16 horas)

Acionamento para Máquinas Injetoras (4 horas)

Manutenção Preventiva e TPM;

Recursos Avançados de Análise e Programação de Máquinas Injetoras (16 
horas);

Industria 4.0 para máquinas Injetoras. (4 horas)



Eventos completos entre teoria e aplicação prática para 
disseminação de conhecimentos técnicos teóricos e práticos
que tem como finalidade a comprovação do que foi aplicado
e a análise dos resultados entre os participantes do curso, 
causando a reflexão e o debate das ideias e conceitos
discutidos no evento.



Público Alvo: Operadores, Reguladores, Trocadores de moldes, 
Preparadores, Auxiliares-técnicos, Técnicos e Lideres. Normalmente
funcionários que possuem um grau de envolvimento com a máquina
injetora onde intervenham diretamente na regulagem da mesma.

Objetivo do Treinamento: Proporcionar ao público alvo a completa
operação e programação básica da máquina injetora.

Duração: 40 horas.

Descrição do curso: Carga horária teórica de 24 horas e 16 horas de 
prática aplicada no equipamento.

Formato: In Company (preferivelmente por conta do comando
eletrônico dedicado a máquina do cliente).



Público Alvo: Operadores, Reguladores, 
Trocadores de moldes, Preparadores, 
Auxiliares-técnicos, Técnicos e Lideres. 
Normalmente funcionários que possuem um 
grau de envolvimento com a máquina
sopradora onde intervenham diretamente na
regulagem da mesma.

Objetivo do Treinamento: Proporcionar ao
público alvo a completa operação e 
programação básica da máquina sopradora.

Duração: 40 horas.

Descrição do curso: Carga horária teórica de 24 
horas e 16 horas de prática aplicada no 
equipamento.

Formato: In Company (preferivelmente por 
conta do comando eletrônico dedicado a 
máquina do cliente).



Público Alvo: Preparadores, Reguladores, Auxiliares-técnicos, Técnicos e 
Lideres. Normalmente funcionários que possuem um grau de maior
envolvimento com a máquina injetora onde tenham responsabilidades sobre a 
eficiência produtiva direta sobre a regulagem da máquina.

Objetivo do Treinamento: Proporcionar ao público alvo a compreensão de 
certos fenômenos físicos e suas influências no processo de transformação por 
injeção, solucionando problemas gerados pela falta de conhecimento e uso de 
recursos de programação como: perfis de injeção, recalque e plastificação, 
recursos de inteligência artificial, auto regulagens automáticas e 
compensatórias, análise de processo e controle dos parâmetros.

Duração: 24 horas.

Descrição do curso: Carga horária teórica de 16 horas e 8 horas de prática
aplicada no equipamento.

Formato: In Company (preferivelmente por conta do comando eletrônico
dedicado a máquina do cliente).



Público Alvo: Operadores, Reguladores, Trocadores de moldes, 
Preparadores, Auxiliares-técnicos, Técnicos e Lideres. 
Normalmente funcionários que possuem um grau de 
envolvimento com a máquina sopradora onde intervenham
diretamente na regulagem da mesma.

Objetivo do Treinamento: Proporcionar ao público alvo a 
compreensão de certos fenômenos físicos e suas influências no 
processo de transformação por sopro, solucionando problemas
gerados pela falta de conhecimento e uso de recursos de 
programação como: perfis de programadores de parison, 
resfriamento, aquecimento, análise de processo e controle dos 
parâmetros.

Duração: 24 horas.

Descrição do curso: Carga horária teórica de 16 horas e 8 horas de 
prática aplicada no equipamento.

Formato: In Company (preferivelmente por conta do comando
eletrônico dedicado a máquina do cliente).



Público Alvo: Preparadores, Reguladores, Auxiliares
técnicos, Técnicos e Lideres. Normalmente funcionários
que possuem um grau de maior envolvimento com a 
máquina injetora onde tenham responsabilidades sobre
a eficiência produtiva diretamente na regulagem da 
mesma.

Objetivo do Treinamento: Proporcionar ao público alvo
o conhecimento e a prática aplicada na melhor
regulagem de máquina reduzindo o consumo de energia
elétrica do equipamento.

Duração: 16 horas.

Descrição do curso: Carga horária teórica de 8 horas e 8 
horas de prática aplicada no equipamento.

Formato: In Company (preferivelmente por conta do 
comando eletrônico dedicado a máquina do cliente).



Público Alvo: Preparadores, Reguladores, Auxiliares técnicos, 
Técnicos e Lideres. Normalmente funcionários que efetuam a 
troca de moldes ou possuem responsabilidade sobre a 
eficiência produtiva diretamente melhoria da eficiência
produtiva.

Objetivo do Treinamento: Proporcionar ao público alvo o 
conhecimento e a prática aplicada para minimização dos 
tempos de Setup de trocas de molde e regulagens de máquinas
Injetoras.

Duração: 16 horas.

Descrição do curso: Carga horária teórica de 8 horas e 8 horas 
de prática aplicada no equipamento.

Formato: In Company.



Público Alvo: Reguladores, Preparadores, Auxiliares-técnicos, 
Técnicos, Lideres, Processistas, Ferramenteiros e demais
profissionais ligados ao processo de injeção.. Normalmente
funcionários que possuem um grau de maior envolvimento com 
a máquina injetora onde tenham responsabilidades sobre a 
eficiência produtiva direta sobre a regulagem da máquina.

Objetivo do Treinamento: Fazer com que sua planta de injeção
ou serviços se torne internacionalmente competitiva. Este 
processo é feito da melhor forma, utilizando recursos científicos
especializados e treinamento para os especialistas de sua
empresa. A manufatura é o motor que impulsiona nossa
economia com empregos bem remunerados em um nível acima
do encontrado na indústria de serviços. Ao aplicar tecnologia e 
disciplina "científica", sua empresa será competitiva
internacionalmente.

Mínimo de downtime, sem ajustes desnecessários, 
padronização de processos, otimização dos processos, 
confiabilidade nos processos, repetibilidade dos processos, 
redução do scrap por falhas, identificação das rebarbas reais, 
redução de tempos de setup (ajustes), maior estabilidade
dimensional, compensação das variações de viscosidade da 
matéria-prima.

Duração: 32 horas.

Descrição do curso: Carga horária teórica de 16 horas e 16 
horas de prática aplicada no equipamento.

Formato: In Company (preferivelmente por conta do comando
eletrônico dedicado a máquina do cliente).



Público Alvo: a todos os colaboradores que estão envolvidos
direta ou indiretamente ligados ao setor produtivo de 
transformação de plásticos. Operadores, Preparadores, 
Reguladores, Auxiliares-técnicos, Técnicos, Lideres, Gerentes e 
Diretores.

Objetivo do Treinamento: Integrar o colaborador no intuito de 
que ele conheça a política de trabalho de uma empresa focada
em transformação de plásticos e garantir que ele conheça de 
forma prática a grande maioria das ferramentas de trabalho
utilizadas nos grandes players do mercado para que ele aplique
estes conhecimentos em sua vida profissional e pessoal e mude
seu comportamento e atitudes para aumentar sua eficiência, 
eficácia e qualidade de vida durante o período de trabalho.

Duração: 40 horas.

Descrição do curso: Carga horária teórica de 40 horas dinâmicas
em sala.

Formato: In Company (preferivelmente por conta do comando
eletrônico dedicado a máquina do cliente) ou online através de 
Webinário.



A Pensei Nisso disponibiliza atendimento Online para quem esta muito longe
e precisa de atendimento técnico através de um link exclusivo em uma sala
virtual de reuniões que possibilita ao cliente usar um PC, Tablet ou o próprio
celular durante as reuniões em formato de Video Chamada para mostrar
tanto o processo produtivo como os problemas em seu próprio local de 
trabalho.

Funciona através de planos de horas e pode ser usado até que as horas 
contratadas terminem. O controle das horas é feito pela própria sala virtual 
durante as chamadas.

É simples e prático.

Quer conhecer nossos planos?



O próprio nome já diz tudo, é um programa de aconselhamento para pessoas que querem se desenvolver no setor de transformação
de plásticos, mas não tem tempo, disponibilidade de locomoção (por estarem distantes de escolas ou instituições de ensino) ou não
dispõe de recursos financeiros para pagar por cursos profissionalizantes, faculdades ou cursos de formação.

Utiliza a mesma plataforma do Online como estrutura através de um link exclusivo para uma sala virtual de reuniões que possibilita
usar um PC, Tablet ou seu próprio celular durante as reuniões em formato de Video Chamada.

Voce terá um profissional a sua disposição para esclarecer dúvidas sobre qualquer tema de transformação de plásticos.

Funciona através de planos de horas e pode ser usado até que as horas contratadas terminem. O controle das horas é feito pela própria
sala virtual durante as chamadas.

É simples e prático.

Quer conhecer nossos planos?




