
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMAZÉM & ESTOQUE 

 



 

ARMAZÉM & ESTOQUE 
 

A gestão de estoque visa garantir a máxima disponibilidade 

de um produto com o menor estoque possível. Para uma 

gestão de estoque eficiente, a empresa deve fazer um bom 

planejamento da demanda, monitorar cuidadosamente o 

inventário e garantir a qualidade do armazém. 

 

A boa gestão de um estoque permite que a empresa 

execute suas operações sem interrupções, além de 

contribuir para a redução dos custos. Um estoque bem 

administrado pode permitir que uma empresa antecipe 

compras de matérias-primas negociando preços menores e 

evitar que mantenha um capital parado. 

 

                               

DATA, HORÁRIO E LOCAL 

 
Datas: 06, 13 e 20 de Abril de 2022 
Horário: 18:30 as 21:30 
Quartas-feiras 
 

Local:  Rua Coronel Anizío Rodrigues Coelho, 450 – 1° andar- Boa Viagem, Recife – PE 

Próximo a Paladaria e ao lado do Empresarial Crystal Trade Center 

 

OBJETIVO DO CURSO 

 Desenvolver uma postura pessoal proativa adequada para a condução eficaz desse 
processo;  

 Aprender a aplicar técnicas que permitam otimizar; 
 

 

 

CARGA HORÁRIA 
 

09 Horas Aula 

 

 

 



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Layout; 
 Inventário; 
 Organização; 
 Tipos de Equipamentos; 
 Processo. 

 
 

Facilitador 

 

Ivan Campos – Consultor em Logística Portuária, Portwoker 

Development Programme: Training Instructors - credenciado ao DPC - 

OIT - Instrutor do Programa de Desenvolvimento da Área 

Portuária; Instrutor da FEMAR (Fundação de ensino dos Mares),  Hoje 

com 23 anos em Logística de terminais de containers e carga geral e 

Break Bulk , Heavy lift, experiência com importação e 

exportação, Federal Regulation end IMDG Code – One-day Hazardous 

ous Materials Training Program – Treinamento de movimentação de cargas perigosas, , Logística 

de terminal de containers, planejamento e gestão de projetos portuários, liderança de pessoas 

e planejamento de operações. Coordenação de embalagens "thermoshirink" e materiais 

siderúrgicos. Atuando em empresas com TECON SUAPE S/A, Rodrimar Armazéns Gerais, e MTZ 

Inteligência Portuária. 

 

INVESTIMENTO 

Inclui: Material Didático enviado por email após o curso e Certificado. 

 

R$ 150,00 até o dia 20 de Março 

R$ 200,00 até o dia 06 de Abril 

 

 

RESERVAS E INSCRIÇÕES 
 

Solicite sua ficha de inscrição via e-mail, preencha e nos envie para garantir sua vaga. 

Efetuar o pagamento através de: 

 

 Depósito no MPE 197 - Stone Pagamentos- Agência: 0001- Conta corrente: 123746-0 
MPE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA- 17.658.085/0001-00 (PIX) Boleto ou cartão 

ou solicitado pelo e-mail   mpetc@mpetc.com . 

 

 

 

 

mailto:mpetc@mpetc.com


 

CONTATO 

 (81) 3423.2729 
 (81) 99466-2386 
 (81) 99466-6338 

 

IMPORTANTE 
 

 A vaga do participante no evento somente será reservada e concretizada no sistema 
após a devida comprovação de pagamento pela instituição financeira. 

 O evento poderá ser adiado ou cancelado por falta de quorum mínimo estabelecido pela 
organização. 

 Em caso de cancelamento ou adiamento pela organização, o participante inscrito 
poderá solicitar devolução do valor pago pela inscrição. 

 Em caso de não comparecimento, o valor pago pela inscrição não será devolvido. 

 Em caso de desistência, o CANCELAMENTO de uma inscrição somente poderá ser 
realizado mediante solicitação por e-mail com no mínimo três (3) dias de 
antecedência, o participante terá direito ao reembolso de 80% do valor pago. Se não 
informar com até 3 dias de antecedência sobre sua desistência, o participante pagará 
o custo completo do evento. 

 O reembolso ocorrerá na data de crédito e será abatida a taxa administrativa do sistema 
de pagamento. 

  Poderá ficar com o crédito do valor pago para utilizar em troca por inscrição em outro 
evento de igual valor, a seu critério 

 A ausência ou atraso do participante no dia do evento, sob qualquer hipótese, não 
dará direito à bonificação, a desconto ou à transferência de inscrição. 

 

O Grupo MPE 

 A MPE Treinamento e consultoria é uma empresa focada em consultoria e treinamento 
desde 2010 com foco em treinamentos rápidos e práticos.  

 Contamos com uma equipe de especialistas/palestrantes com alto nível de formação e 
experiência profissional atuando ou/com passagem em grandes empresas.  

 Nossos treinamentos e palestras são direcionados a alunos que desejam conhecer o 
funcionamento das grandes empresas. 

 Com o perfil diferenciado do mercado, a MPE garante viabilidade operacional com foco 
nos custos, nos prazos e na satisfação dos clientes/parceiros. 
 

Por que escolher MPE? 

 Referência no mercado de PE; 

 Mais de 10 anos qualificando pessoas; 

 Mais de 50 mil alunos já foram treinados pela MPE; 

 Mais de 1000 empresas investiram em seus colaboradores conosco; 

 Temos profissionais especialistas e atuantes no mercado; 

 Divulgamos vagas de emprego; 

 Geramos Network durante e pós curso; 

 Todos os cursos têm, material de apoio e certificado; 

 

Oferecemos também cursos personalizados para sua empresa no formato INCOMPANY 


