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METODOLOGIA EM CONSULTORIA 
 

Com as frequentes mudanças no setor empresarial e o 

empreendedorismo cada vez mais valorizado e procurado, 

a Consultoria Empresarial conquistou um papel fundamental 

nas organizações. Ser um empreendedor de sucesso requer 

certos cuidados e atenção, principalmente na hora de 

tomar decisões estratégicas e financeiras, esse é um dos 

principais papéis da Consultoria Empresarial, minimizar os riscos e possibilitar um maior apoio 

para empresários e gestores nas decisões importantes para o crescimento da empresa. 

 

DATA, HORÁRIO E LOCAL 

 
Datas: 25 de Janeiro de 2023 
Horário: 18:30 as 21:30 

 

Local:  Av. Oliveira Lima, 825 – Soledade/Boa Vista, Recife - PE, 50050-390- 1º Andar- Ao lado 

do Conselho Estadual de Cultura. 

 

OBJETIVO DO CURSO 

 Capacitar os gestores com ferramentas de gestão com foco em mapeamento e 

soluções de problemas/oportunidades. 

 

 

CARGA HORÁRIA 
 

03 Horas Aulas 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 Tipos de Consultoria;  

 Ferramentas de Gestão;  

 Tipos de Problemas;  

 Introdução a MASP. 

 

http://msbrasil.com.br/blog/tag/empresarial/
http://msbrasil.com.br/blog/dicas/a-consultoria-empresarial/
http://msbrasil.com.br/blog/administracao/as-vantagens-do-empreendedorismo/


 

Facilitador 

 Edson Xavier  

Especialista em Gestão, Consultor empresarial; O Palestrante de grande 
atuação em Pernambuco, com mais de 10.800 treinados, contratado por 
grandes empresas. Gestor de logística de uma grande multinacional, tais com 
Grupo Cornélio Brennand, Coca Cola e Ambev com mais de 600 liderados. 
Especialista em Gestão de Pessoas, Liderança & Motivação. MBA em Logística 

Empresarial. Certificado em metodologia de projetos, Identificação e análise de problema. 
Publicou diversos artigos sobre liderança, comunicação, empregabilidade em jornais de grande 
circulação em PE. Formação em Liderança estratégica, certificado por Harvard Business. 
Mestrando em Direção Estratégica de Marketing. 

 

INVESTIMENTO 

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

 

R$ 120,00 até o dia 25/12 
R$ 150,00 até o dia 25/01 
 
 

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 Boleto ou cartão – 
pode ser também através do nosso site  www.mpetc.com  ou solicitado pelo e-mail   

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. 

http://www.mpetc.com/
mailto:mpetc@mpetc.com


 

 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 


