
 

 

 

 

Gostaríamos de convidar você para visitar o nosso Centro de 
Treinamentos! 

Nós da Schneider Electric somos especialistas globais em gestão de energia e 
automação. Desenvolvemos tecnologias e soluções conectadas para gerenciar 
energia e processos de maneira segura, confiável, eficiente e sustentável. O grupo 
investe em P&D a fim de sustentar a inovação e a diferenciação, com um forte 
compromisso com o desenvolvimento sustentável. 
 
Recentemente, a Schneider Electric Brasil reformulou seu Centro de Treinamentos 
no Brasil, oferecendo uma oferta mais completa e atualizada, através de 
treinamentos regulares e operacionais para utilização dos produtos. 

http://www.schneider-electric.com.br/


Foto: Centro de Treinamento da Schneider Electric 

Os treinamentos são destinados à Engenheiros, Eletricistas, Técnicos, Operadores 
e alguns até para estudantes. Nós dispomos de salas especialmente projetadas 
com computadores, projetores, fontes de energia trifásica e monofásica para 
interação dos kits de treinamento, ar-condicionado e refeitório para maior 
comodidade dos participantes. Venha conhecer a fundo as nossas instalações do 
Centro de Treinamentos! 

 
Foto: Equipe da Schneider Electric nas instalações do Centro de Treinamentos 



Programação:  

09:30 – 10:00: Café de boas-vindas 

10:00 – 10:30: Apresentação – Overview da Schneider Electric 

10:30 – 11:30: Tour pelas Salas de Treinamentos e Centro de Distribuição 

11:30 – 12:00: Apresentação – Overview da área de Field Services 

12:00 – 13:00: Pausa para Almoço 

13:00 – 15:30: Realização de treinamentos com a equipe da Schneider Electric 

15:30 – 16:00: Encerramento 

Data: 02/05/2019 

Horário: das 9h às 16h00 

Local: Schneider Electric Cajamar 

Endereço: Av. Marginal Ribeirão dos Cristais, 200 - Portão A. 

 

 

 

 

 

 

Marcos Alvarenga Matias – Presidente da 

Schneider Electric Brasil 



 

O nosso convite é mais do que especial para você, porque nós da Schneider Electric acreditamos 

que investir na capacitação e no conhecimento de novos talentos é investir num futuro promissor 

e sustentável! 

“Acreditamos que oferecer treinamento de qualidade para seus funcionários é uma maneira de reter talentos e aumentar a 

produtividade no trabalho”, Milena Rosa – Gerente de Marketing Field Services. 

   

Foto: Equipe de Treinamentos da Schneider Electric 

 
Contamos com a sua presença! 
 
 
  

 


