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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Empresa Júnior,EPO Consultoria, surgiu com os objetivos de: 

 

 Aproximar os alunos à realidade empresarial, desenvolvendo o espírito 

empreendedor; e 

 Atender as necessidades de empresas de diferentes portes. 

 

O ponto de partida deu-se em outubro de 2014, quando um 

Engenheiro,apresentou a um grupo de estudantes do curso de engenharia de 

produção, o plano de negócios de sua empresa. Isso fomentou nos estudanteso 

desejo de criarumaempresa júnior,dareferida engenharia.Desde então,a empresa 

tem-se desenvolvido, firmando parcerias, estruturando-se legalmente, fisicamente, e 

prospectando clientes. 

Por estar vinculada ao curso de Engenharia de Produção da Faculdade 

Santíssimo Sacramento (F.SS.S.), instituição de alto prestígio no município de 

Alagoinhas e região, a empresa Júnior surge no mercado como uma grande aposta 

de sucesso. Além disso, o fato dos gestores estarem em 

constante aprendizado com especialistas, mestres e 

doutores,garante qualidade aos projetos realizados, uma vez 

que as mais modernas técnicas da área de atuação poderão 

ser aplicadas.  

A empresa é constituída por graduandos do referente 

curso, professores e coordenadores da instituição, além de 

profissionais do segmento que firmam parcerias com a 

empresa.No tópico “Colaboradores”, deste documento, você 

encontrará o currículo resumido da equipe que compõe a EPO 

Consultoria.  

 

  

O nome “EPO 

Consultoria” vem 

da sigla de 

Engenharia de 

Produção (EPO) e 

Consultoria é a 

principal 

atividade 

realizada pela 

empresa. 
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MISSÃO 
 

Desenvolver projetos em consultoria 

empresarial com máxima excelência, 

baseados no suporte acadêmico e na 

qualidade técnica, proporcionando a 

capacitação profissional dos graduandos 

em Engenharia de Produção, aliando 

conhecimento teórico e prático. 

 VISÃO 
 

Tornar-se reconhecida no mercado de 

consultoria empresarial de Alagoinhas e 

região, pelo trabalho realizado com qualidade 

e credibilidade, consolidando-se como 

referência perante as demais empresas 

juniores. 

VALORES 
 

 Excelência e Profissionalismo 

 Empreendedorismo 

 Ética e Transparência 

 Pró-atividade 

 Inovação 

 Responsabilidade Social e Ambiental 

 União e Respeito 

 Dinamismo  

 Flexibilidade 

 



 

2. NOSSOS SERVIÇOS 

 

• GERENCIAMENTOS DE PROJETO 

A principal função dessa área é elaborar e gerenciar 

projetos que produzam ações capazes de promover 

resultados e mudanças nas diversas oportunidades 

encontradas. Trabalhamos na elaboração e no 

planejamento estratégico da organização, aos quais podem 

ser classificados em: Projetos de engenharia e arquitetura; 

produtos; serviços; legislação; e melhoria contínua. Dessa 

forma, a EPO Consultoriaaplica ferramentase 

metodologias que garantem, de forma eficiente e eficaz, a 

máxima qualidade e sucesso no cumprimento dos objetivos 

de sua empresa, dentro do prazo e orçamento definidos. 

Usamos alguns softwares como AutoCAD e Ms Project. 

 

 

 

• GESTÃO DE PROCESSOS 

Conhecendo cada parte do processo e, 

analisados os pontos de melhorias, serão aplicados 

conceitos como o gerenciamento da rotina do dia-a-

dia e seis sigma, sendo que, estes utilizam 

ferramentas como o ciclo de PDCA, diagrama de 

Ishikawa, 5S, FMEA, dentre outras. Tais ferramentas 

ajudarão o seu negócio a alavancar e sobreviver no 

mercado. A EPO Consultoriaprioriza as atividades de 

planejamento logístico, sejam de materiais ou de 

processos. Esse serviço busca de maneira contínua 

aperfeiçoar os processos de sua empresa através do 

aprimoramento dos sistemas de transporte, 

armazenamento, compras, distribuição e entrega de 

produtos, de forma econômica, rápida e segura. 

Acreditamos que não basta apenas vender um 

produto ou serviço, nós queremos que sua empresa 

seja a melhor no que faz. 
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• FERRAMENTAS DE CONTROLE 

Esse serviço é essencial para quem deseja ter um 

melhor gerenciamento dos gastos e rendimentos da 

empresa, e se baseia na utilização de ferramentas de 

controle, como por exemplo, planilhas. Isso inclui tanto 

as transações financeiras quanto os fluxos de estoques. 

Dessa maneira, o serviço se inicia com delineamento 

das necessidades do cliente que podem ser, por 

exemplo, quantidade de compras, quantidade de vendas, 

variação de preço dos fornecedores, custos internos 

como água, luz e telefone, etc. A segunda etapa é o 

recolhimento dos dados e a aplicação destes no 

software. Por último, apresenta-se o mesmo ao cliente. A 

partir de então você terá o controle de caixa com a 

possibilidade de analisar as projeções financeiras do seu 

negócio. Esqueça o antigo livro de caixa e tenha sempre 

a mão uma demonstração de fluxo para a sua empresa. 

 

• TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 

FUNCIONÁRIOS 

AEPO Consultoria tem colaboradores 

aptos a desenvolver e aplicar treinamentos 

eficazes para os funcionários da sua empresa. 

Esse serviço é especialmente elaborado para 

atender de forma única cada cliente, ou seja, 

depois de interpretadas as suas necessidades, 

nossos cursos de aperfeiçoamento pessoal são, 

por fim, elaborados. Alguns cursos fornecidos 

são: Como ser mais motivado; Inteligência 

emocional; Como trabalhar em equipe; 

Estimulando a criatividade; Como alavancar 

suas vendas; e Atendimento ao cliente. Depois 

de aplicados os cursos de treinamento e 

capacitação, iremos realizar visitas aos clientes 

a fim de acompanhar se as instruções 

ensinadas estão sendo aplicadas pontualmente. 

O nosso objetivo é desenvolver em cada 

colaboradorda sua empresa o verdadeiro 

espírito de qualidade, independente da função 

que este ocupa. 
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• PLANO DE MARKETING 

Uma das áreas de atuação da EPO Consultoriaé o 

marketing empresarial, que tem como objetivo fazer a sua 

empresa crescer cada vez mais. Como fazemos isso? 

Através da divulgação da sua marca pela internet (redes 

sociais e sites de parceiros),banners, criação de design 

para objetos personalizados, como camisas, canecas, 

canetas, sandálias, por meio de divulgação local (rádio, 

carros de som, outdoor), e desenvolvimento de sites. 

Além dos serviços citados acima, realizamos um estudo 

de mercado por meio de indicadores de 

desempenho.Desta forma, definimos metas e estratégias 

para que o seu negócio torne-se ainda mais competitivo. 

EPO Consultoria, ampliando e divulgando a sua empresa. 
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3. NOSSOS DIFERENCIAIS 

 

Um dos principais objetivos da EPO Consultoria é conseguir alavancar o 

negócio de seus clientes de modo a proporcionar-lhes mais lucro, por meio do 

investimento na qualidade dos serviços e produtos ofertados. A certeza de 

efetivação desses resultados se baseia em aspectos que diferenciam a empresa das 

demais que atuam no setor de consultoria empresarial.  

 REALIZAÇÃO DOS PROJETOS 

Os nossos consultores destinam um cuidado especial à 

exclusividade dos trabalhos, sendo assim, cada plano proposto é 

único, pois o mesmo é pensado de forma a se adequar as 

necessidades do cliente e superar suas expectativas. 

 

 CUSTO-BENEFÍCIO 

O preço cobrado por cada projeto é aproximadamente 

3vezesmenor comparado ao praticado pelas empresas de consultoria 

do mercado. Isso é justificado pelo fato de os valores arrecadados 

serem destinados apenas para dar suporteàs atividades realizadas pela 

empresa.  

 CONDIÇÃO DA EQUIPE 

Os membros da EPO Consultoriatrabalham na condição de 

voluntários visto que, analisam a empresa como uma oportunidade de 

aplicar na prática os conhecimentos adquiridos no curso. Por isso, todo 

empenho despendido pelos jovens empreendedores nos serviços é 

motivado principalmente, pelo anseio de se consagrarem como 

excelentes profissionais. 

 

8 



 

 

 SUPORTE ACADÊMICO 

Os gestores da EPO Consultoriapossuem um respaldo técnico 

diferenciado, pois, estão em contato constante com mestres e doutores 

da área de Engenharia de Produção. Estes disponibilizarão total 

atenção aos projetos desenvolvidos pela empresa júnior. Esse suporte 

acadêmico garante que os serviços prestados estejam de acordo com o 

que há de mais novo no mercado de Consultoria Empresarial, 

proporcionando uma maior excelência aos trabalhos realizados.  
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4. P & D (Pesquisa e Desenvolvimento) 

Todos os membros da EPO Consultoriaserão submetidos semestralmente a 

cursosque envolvem a gestão de serviços, gestão da qualidade, logística, 

certificações (ISO 14001, 9001, OHSAS 18001, dentre outras), utilização de 

softwares como, Excel, Project, AutoCAD, Photoshop, e outros. O objetivo é que os 

membros se tornem cada vez maisaptosa desempenhar os serviços com qualidade, 

visando sempre uma melhora contínua dos projetos desenvolvidos. 

 

5. FEEDBACK PÓS-VENDA 

A EPO Consultorianão está apenas preocupada em vender o seu serviço, 

temos o interesse que você esteja totalmente satisfeito. Portanto, ao “término” da 

atividade, será disponibilizado um questionário pós-venda que tem o objetivo de 

identificar as ações que agradam a vocês, nossos clientes, bem como os pontos que 

podem ser melhorados. O objetivo é estarmos cada vez mais preparados para lhe 

servir melhor. 
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6. PARCEIROS 
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7. COLABORADORES 

 
 
 
 
 

 

 

  

COLABORADOR GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 
(PRESIDENTE) 

  

FORMAÇÃO 
 GRADUANDO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - (F.SS.S) 

 TÉCNICO EM OPERAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - (IF Baiano) 

  

CURSOS 

 CURSO DE INGLÊS (EM CURSO)- (Aulas particulares e WIZARD Idiomas) 

 CURSO MICROSOFT PROJECT -QTC (32h) 

 CURSO DE SIX SIGMA (Green Belt) - InterFace treinamentos (32h) 

 EXCEL AVANÇADO- FUNDAÇÃO BRADESCO 

  

EXPERIÊNCIA 

 PASTORAL DO MENOR (Cargo: Professor do programa Jovem Aprendiz) 

 PETRONORTE (Cargo: Professor do curso de Petróleo e Gás) 

 CONTERP – (Operador de estação) 

 PERBRAS – (Cargo: Operador de Estação) 

 PETROBRAS - (Cargo: Estagiário) 

COLABORADOR 
NEILIANE CASTRO DE OLIVEIRA 

(GERENTE ADMINISTRATIVO) 

  

FORMAÇÃO 
 GRADUANDO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - (F.SS.S) 

 TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA – IF Baiano 

  

 
 
 
 
 
 

 QUALIDADE DE SERVIÇOS – Fundação Getúlio Vargas 

 ÉTICA EMPRESARIAL - Fundação Getúlio Vargas 

 SUSTENTABILIDADE NO DIA-A-DIA -  Fundação Getúlio Vargas 

 CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS - Fundação Getúlio 

Vargas 

 EXCEL BÁSICO – Prepara Cursos 

  

EXPERIÊNCIA  JGP EMPREENDIMENTOS – (Cargo: Assistente Administrativo) 

NEILIANE CASTRO DE OLIVEIRA 
(DIRETORA ADMINISTRATIVO) 
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GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 
(PRESIDENTE) 

CURSOS 
 



 

 

 

 

 

 

 

COLABORADOR 
Luiz Carlos Gonzaga Neto 

(GERENTE DE PROJETOS) 
  

FORMAÇÃO 
 GRADUANDO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - (F.SS.S) 

 TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL-CREA nº: 80684 (CFTB) 

  

 
 

 
CURSOS 

 EXCEL AVANÇADO- (Microlins) 

 CURSANDO INGLÊS AVANÇADO- CCAA e aulas particulares 

 TPM - (Schincariol) 

 QUALIDADE EM SERVIÇOS-(FGV) 

  AUTOCAD - (Ensino Nacional) - 140 horas 

  LOGÍSTICA EMPRESARIAL - (Ensino Nacional) - 100 horas 

  FUNDAMENTOS DA GESTÃO DE CUSTOS - (FGV) 

  

EXPERIÊNCIA 
 SENAI – (Cargo: Professor) 

 ARATES D.A. COCA COLA – (Cargo: Coordenador de Logística) 

COLABORADOR 
PÉRICLIS DAVI DOMINGOS SANTOS 

(PROJETISTA) 
  

FORMAÇÃO  GRADUANDO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - (F.SS.S) 

  

CURSOS 

 INGLÊS FLUENTE 

 ESPANHOL NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

 CURSO MICROSOFT PROJECT -QTC (32h) 

 CURSO DE SIX SIGMA (Green Belt) - InterFace treinamentos (32h) 

 INFORMÁTICA BÁSICA E AVANÇADA 

 MINI CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 S.G.I. (ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001) 

  

EXPERIÊNCIA 
 INDÚSTRIA SÃO MIGUEL(Cargo: Assistente de Produção) 

 PETRONORTE (Cargo: Professor do curso de Petróleo e Gás e Gestão 

Empresarial) 

PÉRICLIS DAVI DOMINGOS SANTOS 
(PROJETISTA) 

LUIZ CARLOS GONZAGA NETO 
(DIRETOR DE PROJETOS) 
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COLABORADOR 
ÍCARO NEVES SANTOS E SANTOS 

(DIRETOR DE MARKETING) 

  

FORMAÇÃO 
 GRADUANDO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - (F.SS.S) 

 AUTOMAÇAO INDUSTRIAL –(ESCOLA TECNICA DE ALAGOINHAS) 

  

CURSOS 
 CURSO DE INGLÊS - (WIZARD Idiomas) 

 CURSO MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROS –(MICROLINS) 

  

COLABORADOR 
CID VAGNER SANTOS FIRME 

(MARKETING) 
  

FORMAÇÃO 
 GRADUANDO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - (F.SS.S) 

 ELETRICIDADE PREDIAL E INDUSTRIAL – (SENAI) 

  

 
CURSOS 

 EXCEL AVANÇADO – (Academia Brasil Kirin) 

 AUTOCAD –(Mestra formação profissional) 

 COREL DRAW – (Mega Curso) 

 EMPREENDEDORISMO – (Junior Achievement) 

 COMUNICÃO EMPRESARIAL – (Academia Brasil Kirin) 

 TPM – (Academia Brasil Kirin) 

  

EXPERIÊNCIA 

 BRASIL KIRIN – (Cargo: Operador de produção) 

 ECOBRISA – (Cargo: Projetista) 

 SORRISO ODONTO – (Cargo: Assistente administrativo) 

 WATER SOLUTION – (Cargo: Web design gráfico) 

 MEGA CURSO – (Cargo: Instrutor de Informática) 

CID VAGNER SANTOS FIRME 
(MARKETING) 

ÍCARO NEVES SANTOS E SANTOS 
(DIRETOR DE MARKETING) 
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COLABORADOR GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR  
(PRESIDENTE) 

  

FORMAÇÃO 
 GRADUADO EM ENGENHARIA QUÍMICA - (UFBA) 

 MESTRADO EM GESTÃO INTEGRADA DE ORGANIZAÇÕES – (UNEB) 

  

CURSOS 

 ESPECIALIZAÇAO EM ENGENHARIA DE PROCESSAMENTO 

PETROQUIMICO - (UFBA) 

 PÓS-GRADUAÇÃO EM ANÁLISE DE SISTEMAS – (F.SS.S.) 

 CURSO DE EXTENÇAO EM COMERCIO EXTERIOR – (UFBA) 

  

EXPERIÊNCIA 

 BRASKEM/UNIB (Ex. COPENE S.A) – (Engenheiro de projeto, montagem, 

processo e produção) 

 BRASKEM/UNIB (Ex. COPENE S.A) – (Gerente das seguintes áreas: 

Planejamento e Controle do Centro de Desenvolvimento Tecnológico; 

Suprimento, Movimentação e Logística; Estocagem e Distribuição) 

 BRASKEM/UNIB (Ex. COPENE S.A) – (Coordenador de logística de 

petroquímicos) 

 F.SS.S. – (Coordenador do curso de Engenharia de Produção) 

 F.SS.S. – (Professor: Logística e gestão da Cadeia de Suprimentos; Negociação 

e administração de conflitos; Introdução à Engenharia de Produção) 

ADEILDO MOACIR COSTA MAGALHÃES 
(MEMBRO HONORÁRIO) 
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Rua Marechal Deodoro, nº 118, Centro, 

CEP 48005-020, Alagoinhas – BA 

CNPJ: 21.552.001/0001-19 

E-mail: epo.consultoria@gmail.com 

Tel.: (75) 9814 9385 / (75) 9203 7254 

 


