
Consultoria em gestão



APRESENTAÇÃO

A SCV Consultoria em gestão é uma empresa que tem como ESSÊNCIA ajudar o micro empreendedor a

entender o seu cliente e seu negócio e assim proporcionar um maior desempenho nos seus processos.

Aplicamos nossos conhecimentos com soluções eficazes e personalizadas. 



PROPOSTA DE VALOR

SATISFAÇÃO e CONFORTABILIDADE em ver os resultados da sua empresa

ENTENDIMENTO do negócio

CONHECIMENTO Do PORQUE existe a empresa



SERVIÇOS

CONSULTORIA

❑ Consultoria em gestão Estratégica e Financeira - Planejamento

❑ Consultoria para implementar a norma NBR ISO 9001 - Sistema de Gestão da Qualidade

❑ Consultoria para organização da gestão da sua empresa e pessoal.

❑ Consultoria em Mapeamentos de Processos - padronização

❑ Consultoria para implementar 5S

AUDITORIA
❑ Auditorias Internas

❑ Auditorias de Fornecedores

TREINAMENTO

❑ Interpretação da Norma ISO 9001- Sistema de Gestão da Qualidade

❑ Formação de Auditor Interno da NBR ISO9001

❑ 5S

❑ Motivacionais e Trabalhos em Equipe

❑ Ferramentas da Qualidade e Gestão Estratégica



FORMATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboramos PROJETO personalizado após uma reunião inicial de Diagnóstico da necessidade

da Empresa.

O valor será cobrado por Projeto, será apresentado cronograma de atividades e formas de 

pagamento e parcelamentos.

Durante o projeto são apresentados relatórios mensais de acompanhamento do Projeto.



CURRICULO
Flávia Vieira é Engenheira de Materiais formada pela Universidade Federal da Paraíba, Auditora Líder 

pelo Bureau Veritas, Graduada em Formação Pedagógica pela Unisul e possui MBA em Gestão de 

Negócios imobiliários e construção Civil pela FGV. 

Atua como consultora em gestão estratégica e  de processos a mais de 20 anos. 

Implementou processos de gestão da qualidade em grandes organizações como SENAI e SESI Bahia. 

Já ajudou no desenvolvimento de processos e melhoria da gestão em mais de 100 empresas.



Consultoria em gestão

Contato:

Flávia Vieira

Whatsapp Business:  +55 35 988088872

Email: scvconsultoriaemgestao@gmail.com

Instagram: SCVConsultoriaemGestao
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