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DOSSIÊ DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, Janeiro 2016. 
 
 

 
 

 

MBA em Logística e Operações de Manufatura e de Serviços (UNISINOS) – Concluído 2006 

Pós-graduação LATU SENSU em Gestão Empresarial (UNISINOS) – Concluído 2003 

Administração de Empresas (UNISINOS) – Concluído 1996 

Especialização em Fabricação de Rações (Feed Production Engineer – Swiss Institute Of Feed 

Technology – Em Uzwil – Suíça) Concluído 1995 

Engenharia Agronômica (Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel - Universidade Federal de Pelotas) 

Concluído 1982 

Idiomas 
 

Espanhol, Alemão, Francês e Inglês (Intermediários) 
 

Formação Complementar 
   

Ø Agente defesa sanitária animal - Fundação Gaúcha do Trabalho – Ministério do Trabalho; 
Ø Curso relacionado à área de frangos e ovos uma opção saudável – Asgav; 
Ø O Perfil do Gerente dos anos 90 - KPMG Peat Marwick; 
Ø Seminário de Qualidade Total (TQM) na Avicultura - ASGAV – Associação Gaúcha de Avicultura 

durante a Vl Avisul; 
Ø Simpósio Internacional de Conservação de Grãos – FAO; 
Ø Curso de Armazenamento de Grãos – Centrinar _Ponta Grossa_PR – 40 horas 
Ø Prevenção de Acidentes para Componentes da Cipa; 
Ø Curso Preparatório por correspondência para especialização em fabricação de rações - Curso 

principal realizado na Suíça. Período 8 meses; 
Ø Curso dos “Seis Chapéus do Raciocínio de Edward de Bono” – Six Thinking Hats; 
Ø “Desenvolvendo Habilidades Interpessoais na Equipe” e “A Criatividade Influenciando as Relações 

Interpessoais” – 16 hs - Acerte 
Ø Cost and Performance Strategy_HSM_Robert Kaplan_2004 – 16 a 18 abril 2007. 
Ø II Global Feed & Food Congress Brazil 2007; 
Ø Curso em Licenciamento Ambiental – Maxiambiental Treinamentos Ltda – 16 hs – Porto Alegre –

out/2010 
Ø Curso de Capacitação de Docentes para atuação em Especialização à Distância – PUCPR – 

Curitiba – PR, 30 hs – Fevereiro e março 2011. 
Ø Seminário Tecnologia Fabricação Rações: Prof Ernest Nef – SFT realizado na Buhler – Joinville de 

4 a 6 de março 2015 – 21 horas. 

Nome: ANTONIO APÉRCIO KLEIN  Nasc. 01.12.57 
Est. Civil: Casado E-mail: klein.agropec@gmail.com 
Endereço: Rua Primeiro de Janeiro, 150 BL 2 Apto 1303 – CEP 90470320 - Porto Alegre - RS       
Fones: Res (51) 39071538 com (51) 99771495  Nacionalidade: Brasileira  
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Histórico Profissional 
De Novembro/2008 até hoje 
Atuando em empresas do agronegócio como consultor, com empresa própria, até aqui em projetos de 
Diagnósticos Gerais ou Temáticos; Pré Auditorias de IN 04 e 65; Planejamento Estratégico; Elaboração 
de Planos de Negócios; Elaboração e Implantação de Programas de Qualidade 5S, GMP e HACCP; 
Treinamentos in company; Elaboração e Acompanhamento de Projetos de Fábricas de Rações e 
Gerenciamento da Rotina do dia-a-dia. Empresas Atendidas: Elanco (BRFs; Oestevet/Master; 
Comigo/GO; Rivelli/MG; Pif Paf/MG; Cosuel, Evialis do Brasil; Alibem; C.Vale; Copagril e LCD-SEV – 
Áçucar e Alcool; C.Vale, etc.); Adisseo Brasil (BRF, Marfrig, Aurora, Alfa); Adisseo Colômbia (Solla, 
Itlacol, Albatec, etc.) Adisseo Argentina (Las Camêlias; Granja 3 Arroyos; Inmobal-Nutrer y 
conferencias – mini SAPIA, etc.); Adisseo Chile (Veterquímica, Chorombo, Ariztia, Agrosuper, etc.), 
Adisseo Equador: Pronaca, Molinos Champion, etc.), Adisseo Peru (San Fernando, Rico Pollo, G. Sta 
Helena, Molinos Marques, etc.), Fatec (Cosulati, Gr Pinheiros); Nutron/Provimi Brasil (C.Vale; Copagril, 
Copacol; etc.); Nutron/Provimila Venezuela (Agrobueyca; La Caridad; La Guacima, Pollo Premium) 
Provimila México (NASSA; OJAI; AVIPOR; Albasa e Flagasa, Avecampo, San Antônio, etc.); Provimila 
Colômbia (Pimpollo; Cervalle; incubacol, etc.); Zinpro (Globoaves e Frangos Canção/GT Foods); DSM 
(Coop LAR; COCARI, Superfrango – GO, ASA Alimentos, ..); EVONIK (Tyson PR e SC, Pif Paf, etc.); 
Cargill Meats Centro América; Agrogen/VIBRA; Agroveneto; Cooperartiva Languiru; Nutriza – GO; 
Agrosul; Carlos Becker; Metalúrgica Krabbe; Diplomata; Globoaves; Flamarpar; Galeazzi & Associados; 
Gama Assessoria e Investimentos; Nuvital, entre outras. Participação em diferentes congressos no 
Brasil e América Latina como palestrante. 
Cursos Próprios: (1) Curso Intensivo em Processos de Fabricação de Ração - Desde a Recepção de 
Matérias Primas até a Entrega da Ração no Campo;  (2) Curso em Gerenciamento de Fábricas de 
Rações e (3) Elaboração de Projetos de Fábricas de Rações. 
 
De Março/2008 até Dezembro/2008 
Galeazzi & Associados/Diplomata S.A. -  Líder do Projeto de Gestão Interina (CEO) 

• Responsável/líder do projeto de Gestão Interina celebrado entre as empresas Galeazzi & 
Associados e Diplomata S.A. com os seguintes principais objetivos: (1) Formatação e 
Implementação da Governança Corporativa e (2) Elaboração e Implementação de um plano de 
expansão e a profissionalização da Gestão. Principais projetos conduzidos no período: 

• Realização e apresentação do diagnóstico da empresa Diplomata S.A. já com algumas 
indicações e sugestões estratégico-tático-operacionais;  

• Elaboração e início da implantação de um Plano Estratégico 2008 a 2012; 
• Elaboração de um business plan correspondente ao PE (plano de vendas; produção e 

investimentos com as projeções financeiras correspondentes – DRE para o período 2008 
a 2012); 

• Implantação do orçamento (maio a dezembro 2008) com DRE correspondente. 
Preparação e início do orçamento de 2009. Acompanhamento mensal dos orçamentos 
acima e treinamentos para execução e realização. 

• Elaboração e implantação de um plano de remuneração variável, atrelado ao orçamento 
de agosto a dezembro/08, para a diretoria, gerentes e supervisores e seu 
acompanhamento mensal; 

• Elaboração e implantação de um book gerencial com os principais indicadores 
financeiros e operacionais; 

• Elaboração e implantação de um Painel de Pilotagem contemplando os principais 
indicadores de desempenho das áreas operacionais, os quais eram acompanhados, 
semanalmente, via teleconferências com as gerencias das unidades produtivas. 

• Participação efetiva na elaboração de book junto ao Morgan Stanley, para as agencias 
de rating Moody’s e Standard&Poor’s a fim de obter o rating para a Diplomata visando a 
emissão de um BOND e apresentação do projeto para vários bancos a fim de obter 
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recursos para financiar o plano de expansão proposto no PE e no BP e para reestruturar 
a dívida da empresa. 

 
De Jul/2006 a Mar/2008 
ELEVA ALIMENTOS S.A. (Ex – Grupo Avipal) -Diretor de Operações Carnes 

• Responsável pela condução dos processos da cadeia produtiva área Carnes desde aves avós 
até os processos industriais em todas Unidades no Brasil; 

• Reestruturação operações Carnes nas Áreas Industriais (frigoríficos); Rações; Agropecuárias de 
Aves e Suínos e das Áreas Corporativas vinculadas; 

• Coordenação da revisão de processos e descrição dos POPs em todo cadeia produtiva e 
industrial; 

• Coordenação da elaboração do Projeto de Gerenciamento da Rotina para área de frigoríficos e 
rações e início da sua implantação; 

• Coordenação da aprovação de todos os frigoríficos e industrializados no programa de qualidade 
HACCP/APPCC, com auditoria externa, e o encaminhamento para a aprovação em 2008 das 
fábricas de ração, sendo que as do Mato Grosso do Sul e Bahia já foram aprovadas em 2007; 

• Coordenação do Planejamento Estratégico da área de Carnes – 2007/2011. 
• Participação efetiva na elaboração, apresentação e acompanhamento do Business Plan para a 

área de Carnes para o mesmo período (2007 a 2011). 
• Participação efetiva na preparação da empresa para o IPO e roadshows; 
• Participação da gestão e decisões estratégicas da empresa como um todo e em especial da 

área de carnes. 
 

De DEZ/1986 a JUN/2006 
DOUX FRANGOSUL S.A. – AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL.    

• Diretor Industrial (Frigoríficos e Industrializados) – 2004 a 2006: 
Elaboração do programa de gerenciamento da rotina para área industrial visando o 

desdobramento do Plano Estratégico, cuja elaboração havia coordenado. Iniciamos a 
implementação deste projeto delineando as mini-fábricas e células de produção readequando os 
centros de custo por mini-fábrica, assim como o HACCP; a rastreabilidade e havíamos 
implantado o controle estatístico de processo, através do uso do ISOCEP. Os indicadores foram 
definidos por célula de produção através da definição dos efeitos esperados (definindo os Itens 
de Controle) e em função disto foram estudados e diagnosticados as causas fundamentais e 
definidos os itens de verificação. Estes indicadores foram sendo controlados via ISOCEP. O resto 
do plano elaborado, cujo cronograma iria até final de 2008, ainda não havia sido implantado. 
Como diretor industrial, participava da gestão e definição dos projetos estratégicos da companhia 
como um todo; 

• Diretor Responsável e coordenador do Planejamento Estratégico da empresa em 2004: 
Tarefa acumulada junto com a diretoria da área de rações e de suprimentos; 

• Diretor da Área Rações (Produção, Engenharia, Nutrição e Suprimentos) 2002 a 2004: 
   Responsável pela área de rações com as mesmas funções anteriores, agora como diretor. 
Como diretor participava da gestão e decisões estratégicas da empresa como um todo; 

• Gerente Geral da Área de Rações (Produção, Engenharia; Nutrição e Suprimentos) 1998 a 
2002: Após o processo de aquisição da Frangosul pelo Grupo Doux - Francês, incorporamos a 
área de nutrição animal e de suprimentos da área de rações. Neste período tivemos a 
oportunidade de fazer os projetos de aumento e upgrade tecnológico das fábricas de rações, 
fazendo toda diagramação técnica das fábricas; coordenar os projetos na sua implementação 
com um sistema totalmente automático, inclusive a rastreabilidade completa e eletrônica; 

• Gerente Geral Rações (Produção, Engenharia e Nutrição) 1997 a 1998: 
 Em janeiro de 97 incorporamos a área de nutrição animal; 

• Gerente Geral Rações (Produção e Engenharia) 1987 a 1997: Responsável pela coordenação 
dos processos produtivos; manutenção e novos investimentos nas fábricas de rações da 
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empresa, bem como a gestão geral. Neste período foi dado início ao projeto de elaboração e 
implementação do Gerenciamento da Rotina na área de rações, implantando várias técnicas 
gerenciais (5S; HACCP; sistema de rastreabilidade; mini-fábricas e células de produção; 
manutenção preventiva; descrição dos POPs; administração visual; treinamentos; programa de 
trainees; plano de sugestões; administração visual; manuais (atribuições; padrões de processo 
e de máquinas e equipamentos; limpeza; segurança; compra almoxarifado; ordens de 
carregamento/expedição; ordens de descarga); definição indicadores e sua gestão. Na área 
técnica foram desenvolvidos projetos de moagem conjunta; peletização; readequações de 
fluxos e layouts; solução de gargalos; otimizações no uso de recursos, especialmente humanos 
e de energia elétrica, e automações de processos de fabricação de rações. Na área da 
qualidade, todos as fábricas de rações foram certificadas no programa APPCC – Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de Controle.  

• Gerente de Produção – Fábrica de Montenegro/RS 1986 a 1987: 
- Responsável pela produção de rações da fábrica de rações de Montenegro – RS. 

 
 De Mar/1983 -Fev1984 e de Mai1985 a Nov/1986 
DURATEX S.A. Supervisor de Mercado e Assistência Técnica 

  
De Fev/1984 a Maio/1985 
LACESA – INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S.A. Engº Agrônomo (Chefe Dep. de Fomento e 
Assistência ao Produtor e Coordenação Equipe Técnicos Agrícolas) 

  
 


