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Tempos Modernos

Nos dias de hoje existem 
tantas coisas para fazer que 
temos a sensação de que 
o tempo diminuiu. Mas foi 

o tempo que diminuiu ou as pessoas 
que fazem mais coisas? A verdade 
é que, em relação aos nossos 
ancestrais, o mundo de hoje oferece 
tantas opções de entretenimento 
que temos a sensação de ter 
realizado nada quando passamos 
tanto tempo ocupados.

Estamos tão habituados a esse 
movimento constante que não 
conseguimos mais imaginar um tempo 
em que motoristas são pacientes, um 
tempo em que não há pressa para 
fazer as coisas. Faz parte de nosso 
dia a dia essa busca constante por 
uma ocupação e, à medida que o 
fazemos, não nos tornamos cada dia 
mais individualistas? 

É um cenário comum nos tempos 
modernos as pessoas sentadas em 
uma mesa cada uma ocupada com 
seu celular ou tablet, completamente 
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Nesta Edição
DNA Cursos
Na capa, Anderson Ferreira Campos e 
Rúbia Helany Nogueira Campos

A Revista Top Of Business não se 
responsabiliza por conceitos e 
opiniões manifestados, bem como, 
informações contidas nas matérias 
e enviadas pelas empresas à nossa 
redação, colunas e artigos.

alheias ao que ocorre ao seu 
redor. Dedicamos tanto tempo a 
uma personalidade virtual que 
esquecemos que somos feitos de 
carne e osso.

Cada vez mais o mercado se 
dedica a fornecer produtos de 
fácil manipulação, pois temos 
sempre tantas coisas para fazer 
que não nos perguntamos o que 
deixamos pelo caminho. Estamos 
tão acostumados com barulhos 
constantes que é comum sermos 
perturbados pelo silêncio absoluto. 
Como é difícil imaginar como o 
mundo deveria ter sido antes da 
tecnologia, sem o stress constante 
de buzinas e o ataque insistente a 
nossa privacidade.

Em um mundo com tantas opções, 
convém escolher atividades que nos 
ajudem a crescer como indivíduo, 
com a finalidade de fazer a nossa 
parte como cidadãos.
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DNA, referência em 
Educação Profissional 

no Brasil

MATÉRIA DE CAPA

Firmes em sua missão de habilitar e 
qualificar profissionais, o DNA Centro de 
Educação Profissional é case de sucesso, 
conquistando nos seus 16 anos um 

crescimento de 4.170% em número de alunos, 820% 
em empregos diretos e muitos outros números 
impressionantes que o posicionam como Líder 
em seu segmento no Pará e o destacam entre 
melhores escolas de educação profissional do País.

As franquias DNA possuem um portfólio com 
diversos cursos técnicos, profissionalizantes de 
formação inicial e continuada, especializações, 
treinamentos corporativos, dentre outros.

Rúbia Campos, diretora e consultora DNA 
Franchising revela que “o segredo do negócio 
está em criar uma proposta de valor que permeie 
as relações, planos, metas e ações e às conduza 
aos resultados; compreender que o lucro é a 
consequência de um trabalho bem feito, por 

pessoas motivadas e preparadas. Nossas políticas, 
programas e projetos de gestão são simples, 
criativos e eficientes”.

Reconhecimento
O resultado deste sucesso é uma marca 

sólida, reconhecida e premiada nacional e 
internacionalmente, a exemplo dos prêmios 
renomados, Prazer em Trabalhar, conferido pelo 
Jornal Diário do Pará e Gestor Consultoria, no qual 
há três anos consecutivos o DNA se posiciona entre 
as Melhores Empresas para se trabalhar no Estado, 
conquistando a quarta posição na Edição 2017. Foi 
vencedor, no segmento Escola Técnica, de quatro 
edições consecutivas do Prêmio Quality concedido 
pelo Latin American Quality Institute. Conquistou o 
Prêmio Brasil e Troféu Diamante em 2015 e o Prêmio 
Internacional Quality em 2016. Quality Platinum, em 

Fachada DNA Cursos

Recepção



www.cursosdna.com.br

gestão criativa, responsável 
e liderança com foco na 
orientação e desenvolvimento 
de pessoas.

Anderson Campos, 
diretor administrativo DNA 
Franchising fala dos objetivos 
empresariais: “nossa meta 
é compartilhar o Padrão 
de Qualidade DNA através 
das franquias, capazes de 
oferecer os melhores Cursos 
Técnicos, Profissionalizantes e 
Corporativos no Pará”.

Há modelos de negócio 
para vários tamanhos de 

investimentos e o que torna esta proposta atrativa 
é o excelente mercado da Educação Profissional, 
que se encontra em franco crescimento.

Serviço

DNA Centro de Educação Profissional
Av. SN 17, 181 - Cidade Nova Ananindeua, Pará
Torne-se um fraqueado DNA: 
Fones: (91) 3273-1082/ 3263-6852
ananindeua@cursosdna.com.br

São Paulo e o Instituto LAQI também condecorou 
o DNA com Selo de Excelência como uma das 
melhores escolas técnicas do Brasil, nos anos de 
2015 e 2016, no Chile e no México.

Franquia

Há dois anos o DNA franquia a sua marca e 
know-how para empreendedores, com perfil de 

Patrícia Costa, Anderson 
Campos e Sandra Sousa

Equipe DNA Cursos
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Holding Contábil - excelência 
em contabilidade

AHolding Contábil nasceu em 22 de abril de 
2008, na cidade de Brasília. O fundador 
André Silveira administrava sozinho 
toda a empresa e no mesmo ano de 

abertura, atingiu a marca de 30 clientes. Hoje a 
empresa possui uma equipe qualificada, sempre 
prezando pela excelência na prestação de seus 
serviços e conquistando a satisfação e confiança 
dos clientes. Presta serviços para os mais variados 
ramos de atividades: comércio, prestadores de 
serviços, indústrias, entidades sem fins lucrativos 
e profissionais liberais. Busca alçar voos cada 
vez maiores, por isso não deixa de investir em 
tecnologia e em pessoas, desta forma garante 
a excelência na prestação de seus serviços e 
satisfação de seus clientes.

Estrutura

Em 2016 a Holding Contábil ampliou e modernizou 
sua estrutura com equipamentos de alta geração e 
implantou novas tecnologias para melhor atender 
seus clientes. Utiliza sistema próprio de gestão 
de atividades, contando com uma infraestrutura 
funcional, o que possibilita trabalho ágil e organizado.

Missão

A missão da Holding Contábil está voltada para 
prestação de serviços com qualidade e eficácia 
nas áreas de contabilidade, fiscal, trabalhista 
e legalização de empresas, assegurando a 
plena satisfação de nossos clientes quanto à 
qualidade, prazos de entrega, rapidez e precisão 
das informações, superando as expectativas e 
possibilitando o cumprimento das obrigações 
legais de forma inovadora e em parceria.

Visão

Tornar-se um escritório de contabilidade de 
referência, sendo reconhecida no mercado pelo 
excelente trabalho através de princípios éticos, 
confiabilidade das informações prestadas, com 
uma equipe altamente qualificada para prestar o 
melhor serviço à sociedade.

Valores

Os valores da Holding Contábil são pautados na 
transparência e ética, respeito ao profissional, 
trabalho em equipe, comprometimento com a 
qualidade do trabalho e compromisso com o cliente.

holdingcontabil.com.br

Andre Luiz Rodrigues da Silveira



Atesa – Segurança e 
economia para a contratação 

de profissionais de saúde

AAtesa disponibiliza ao mercado profissionais 
da área da saúde com um conceito 
diferenciado que inclui comprometimento, 
autogestão e redução de custos. 

Profissionais atualizados 

Composta por médicos, fisioterapeutas, fonoaudi-
ólogos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, 
entre outros, a Atesa é uma Cooperativa de 
trabalho que tem por objetivo prestar serviços 
qualificados aos seus clientes. Como profissionais 
autônomos, os sócios-cooperados têm a excelência 
no atendimento como meta, visando à satisfação 
dos clientes e a consequente manutenção dos 
seus postos de trabalho. 
O processo de adesão é rigoroso e inclui provas 
técnicas e acompanhamento às notificações de 
cada conselho – COREN, CRM, CREFITO, etc. A Atesa 
disponibiliza aos sócios-cooperados treinamentos 
para atualização técnica e aprimoramento como a 
inserção da humanização no atendimento. 

Autogestão 

Ao firmar parceria, a empresa contratante 
aumenta a sua capacidade produtiva, uma vez 
que toda a gestão dos profissionais alocados é 
realizada pela Atesa. 
Além de cuidar da gestão da escala dos seus 
clientes, designando os profissionais adequados 
ao atendimento das diferentes complexidades, 
os cooperados destinados para o atendimento 
de pacientes em home-care e remoções são 
monitorados, e a Atesa mantém gerenciamento 
de escalas 24 horas. 

Redução de custo 

Firmando parceria com a Atesa, além da redução 
com tributos de contratação pelo sistema 
cooperativista de até 60%, os custos operacionais 
também são reduzidos, uma vez que todo o 
processo de seleção, recrutamento, gestão 
de escala, monitoramento, apontamentos e 
fechamento de folhas e benefícios passam a ser 
executados pela cooperativa. 

Sobre a Atesa 

Fundada em 2007, a Atesa presta serviços para 
hospitais, clínicas e pacientes individuais. São quase 
4 mil atendimentos mensais em Fortaleza, Porto 
Alegre e no estado de São Paulo, e ainda este ano 
atenderá Belo Horizonte, Salvador e Curitiba. Em 2018, 
a Atesa expandirá sua atuação para todo o Brasil.

7www.thewinner2016.com
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Equipe Atesa



Ghana Technology University 
College – Committed to 

excellence

Ghana Technology University College (GTUC) 
is a technology oriented institution of 
higher learning, committed to providing an 
educational experience of the highest quality. 

Established in November 2005, GTUC was granted 
accreditation by the National Accreditation Board 
(NAB) on March 30, 2006 and officially inaugurated on 
August 15, 2006. The University College is governed by 
a nine-member University Council, supported by the 
President, Registrar, Deans of Faculties and staff.

GTUC is affiliated to the Kwame Nkrumah 
University of Science and Technology, Ghana and 
has partnerships with Aalborg University, Denmark, 

University of the West of Scotland, Coventry 
Universities, UK, CASS Europe, Luxembourg, Anhalt 
University of Applied Sciences and Wildau University 
in Germany, Maharaja Agrasen University, M. S. 
Ramaiah University of Applied Sciences, India and 
African Methodist Episcopal University (AMEU), Liberia.

The University College is working to carve an 
outstanding reputation as a leader in teaching 
excellence, and a world-class centre of research 
and intellectual creativity. GTUC offers world class 
Certificate, Diploma and Degree programme under 
three core faculties: the Faculty of IT Business, Faculty of 
Engineering and Faculty of Computing & Information 

 www.gtuc.edu.gh

Mrs. Juliana Owusu-Ansah, Mr. William Sarfo, Ms. Afua Frempong-Kore and Prof Osei Darkwa



Systems. The programmes on offer fall under these 
streams: Business management, Engineering, 
Computing and related studies.   The University also 
delivers postgraduate programmes in the areas of 
Engineering, Business Administration, Management 
and Information Communication Technology.

Nearly 8,000 students are pursuing various 
programmes at the University College. Courses and 
programmes of the University College are carefully 
structured and taught by seasoned lecturers 
with modern training equipment in a conducive 
learning environment.  These prepare students for 
meaningful and rewarding careers which are key to 
the nation’s economic growth and social well-being.

GTUC is committed to excellence in teaching and 
service. The University College takes pride in being 
a place where students and faculty can pursue 
knowledge without boundaries, a place where 
theory and practice combine to produce a better 
understanding of our world and ourselves. Graduates 
of GTUC’s have the theoretical knowledge and hands-
on experience that equip them for successful careers 
in the telecommunications, business and ICT industries.

The University College has campuses located 
at Tesano (main campus), Abeka, Kumasi and 
learning centres in Ho, Koforidua, Takoradi and 
Nungua. The focus on preparing graduates for 
the telecommunications and ICT profession is the 
hallmark of GTUC.

Currently GTUC is ranked 6th on the Ghana 
University League Table and we are projected to be 
in the top three universities in Ghana and a leading 
technology university in Africa by 2021. This is a vision 
we are firmly committed to achieving ahead of time.
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Leadsolution – Busca 
incessante por soluções

A Leadsolution é uma agência de 
marketing digital com foco no resultado, 
fundada em 2011 e hoje já consolidada 
como uma das maiores agências no 

mercado brasileiro por conta de diversos cases de 
sucesso. Tem em seu portfólio grandes clientes, 
como Wizard, Microlins, Porto Seguro, Claro, Vivo, 
Nextel, Mitsubishi, Suzuki, Kawasaki dentre outros 
grandes clientes. Com sua tecnologia própria 
desenvolvida de compra de mídia online e parceria 
com diversos canais de mídias do mercado, tem um 
grande diferencial no resultado para seus clientes, 
otimizando custos e maximizando lucros.

A Leadsolution conta com diversos serviços em 
seu portfólio e com os melhores profissionais do 
mercado, todos qualificados para suas funções, 
dentre os principais serviços estão: geração de 

leads, plataforma de SMS, plataforma de disparo 
de email marketing, enriquecimento de banco 
de dados, limpeza de banco de dados, validação 
de telefone celular, campanhas exclusivas no 
Facebook, Instagram, Google, Linkedin, Twitter, 
plataforma de mídia programática.

Todos os projetos desenvolvidos para seus 
clientes são de acordo com o perfil e necessidade 
de cada um, com o intuito sempre de trazer 
transparência e eficiência nas campanhas.

Devido ao grande sucesso no mercado brasileiro 
a Leadsolution hoje já conta com filiais na Espanha, 
Venezuela e México. 

www.leadsolution.com.br

Natan David de B. Diglio



UNICE – Excelência no 
ensino superior

Fundada no início dos anos 1990, a UNICE 
- Ensino Superior surgiu com o sonho de 
proporcionar educação de qualidade 
para os habitantes de Fortaleza e Região 

Metropolitana, sempre com atenção especial para 
a população mais desfavorecida, composta por 
aqueles que são constantemente esquecidos pelos 
grandes grupos de Instituições de Ensino Superior. 
Desse modo, para concretizar este sonho, criou-se 
uma união, a União Cearense das Associações de 
Ensino Superior: UNICE - Ensino Superior. 

Composta por quatro instituições que abrangem 
as mais diversas áreas, a união educacional 
proporciona oportunidades acadêmicas em 
Administração, Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Ciências Contábeis, Farmácia, Redes 
de Computadores, Segurança da Informação e 
Turismo, possibilitando caminhos inúmeros para 
seus alunos e para a comunidade geral. 

Após várias turmas formadas, a proposta 

pedagógica de suas Instituições e de seus Cursos 
continua a ser a oferta de recursos educacionais 
viáveis à formação de profissionais capacitados 
que supram as exigências do mercado. Os 
professores doutores, mestres e especialistas, com 
anos de experiência acadêmica e profissional, 
enfatizam a integração do mundo e o avanço 
das novas tecnologias em todas as disciplinas, 
modernizando o sistema de ensino. 

Assim, as instituições cresceram e tornaram-se 
expoentes educacionais no Nordeste. Os Cursos de 
Pós-Graduação, desenvolvidos com seriedade e 
competência, tornaram-se referência em suas áreas e 
atraíram parcerias com Instituições de Ensino Superior 
por todo o Brasil. As instituições, com seu sotaque 
cearense, ganharam reconhecimento nacional. 

Hoje, após 25 anos, a UNICE - Ensino Superior 
desenvolveu novas ideias, aumentou seus 
horizontes e avançou em novos caminhos, mas 
não esqueceu de suas origens. Sempre esteve 
às margens do histórico Riacho Pajeú, sempre 
se rodeou pela imponente figura da primeira 
imperatriz brasileira, Dona Leopoldina, sempre 
afirmou ser fortalezense e cearense com orgulho.

11www.thewinner2016.com
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Sra. Sylvia Helena Tartuce
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Laboratório BIOS LAB – 
Resultado de competência

Fundado em junho de 
2001, o Laboratório BIOS 
LAB, que é especializado 
em Análises Micológicas, 

se preocupa em oferecer o que 
há de melhor em tecnologia 
e qualidade, além de dispor 
de um serviço que prima pela 
agilidade, responsabilidade e 
competência. 

O Laboratório conta com 
a responsável técnica Patrícia 
Ulguim Chagas, gaúcha e 
vencedora do Troféu Ouro 
Mulher 2016 do Estado do Rio 
Grande do Sul, Farmacêutica 
Clínica, Micologista e formada 
em Ciências Biológicas pela 
Pontifícia Universidade Católica 
do RS. Fez pós-graduação em 
Administração Hospitalar pelo IAHCS - Instituto de 
Administração Hospitalar e Ciências da Saúde e pós-
graduada em Micologia Clínica e Laboratorial pela 
Escola Paulista de Medicina-Universidade Federal de 
São Paulo. Com 23 anos de profissão e passagens 
por renomados Laboratórios de Porto Alegre, há 16 
anos Patrícia inaugurou o BIOS LAB Especializado em 
Análises Micológicas, atualmente o único laboratório 
privado existente no Estado do Rio Grande do Sul. O 
Laboratório é destaque nacional e internacional e 
ganhou o reconhecimento da classe médica. Isso se 
deve muito ao serviço oferecido pelo laboratório. 
Em 2009, Patrícia concluiu nova graduação obtendo 
título de Farmacêutica generalista pelo IPA-Instituto 
Metodista de Porto Alegre. Ao longo dos anos, sempre 
atuante nos congressos nacionais e internacionais, 

como convidada e 
palestrante da área de 
Micologia. O Laboratório 
BIOS LAB recebeu o padrão 
Excelência Nacional na área 
da Micologia, concedido 
pelo PNCQ - Programa 
Nacional de Controle de 
Qualidade e ganhou o prêmio 
Profissional Nota 10 do RS - 
Troféu Ouro 2017.. A equipe 
de colaboradores do BIOS 
LAB desenvolve educação 
em saúde e apresenta, nas 
praias do litoral gaúcho, nas 
feiras e exposições nacionais 
e internacionais, as diversas 
medidas preventivas, ori-
entações terapêuticas ade-
quadas e os cuidados para 
evitar o aparecimento das 

micoses. O Laboratório distribui folders ilustrativos com os 
tipos de micoses, as medidas preventivas e brindes do 
BIOS LAB são entregues, há seis anos, no litoral gaúcho.

“A saúde da sociedade depende de uma 
assistência farmacêutica capacitada e adequada 
para que atinja qualidades de vida com plenitude.” 
Patrícia Ulguim Chagas CRF-RS 15294/ CRB-RS17737

O laboratório BIOS LAB está localizado no Centro 
Histórico de Porto Alegre, em frente à Praça Dom 
Feliciano. Endereço: Praça Dom Feliciano, 78 – conjs. 
1106/1107, Telefones 51 3029 0005/ 51 3228 2288. 

www.laboratoriobioslab.com.br

Dra. Patrícia Ulguim Chagas



Faculdade CNA – voltada para 
o agronegócio

Iniciadas suas atividades em 2014, a Faculdade 
CNA é a primeira faculdade voltada 
exclusivamente para o agronegócio. Atua na 
graduação, oferecendo inicialmente o curso 

superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio 
no formato presencial, além de cursos de pós-

13www.thewinner2016.com
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graduação lato sensu. A Faculdade CNA a distância 
está em processo de credenciamento junto 
ao MEC para a instalação de 19 polos de apoio 
regionais. O ano de 2016 marcou o início da oferta 
de cursos de extensão à distância, a inauguração 
da sede própria da faculdade e a formatura da 
primeira turma de graduação em Agronegócio. A 
Faculdade CNA traz a experiência de duas grandes 
instituições do agro brasileiro, a CNA e o SENAR, que 
juntas qualificam milhares de profissionais para o 
desenvolvimento do agronegócio em todo o Brasil. 

A Missão “Produção e difusão do conhecimento 
para a formação profissional, a promoção social e 
o desenvolvimento sustentável do Brasil Rural” da 
Faculdade têm como finalidade a qualificação dos 
produtores, trabalhadores rurais e demais públicos 
envolvidos com o agronegócio no País.

Daniel Klüppel Carrara - Diretor da Faculdade CNAAlexandre Estéfano



Cerimônia de entrega do Troféu The Winner 2017, realizada no 

Hotel Maksoud Plaza São Paulo, Brasil. Confira a cobertura!



















Conozca a Emapa Cañete, 
Empresa Prestadora de Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado

Emapa Cañete S.A. es una (EPS) Empresa 
Prestadora de Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado, de nivel Municipal, 
descentralizado, autónomo con personería 

jurídica de derecho privado, patrimonio propio y con 
autonomía funcional, económica, técnica, financiera 
y administrativa. El objeto social de la Empresa es 
asumir, mantener, controlar y operar íntegramente 
la infraestructura y las obras relacionadas con los 
servicios de Agua Potable y Alcantarillado, así como 
atender los siguientes servicios:

• La prestación de servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado además de los servicios 
complementarios y conexos, así como su 
comercialización.

• La Programación, diseño y ejecución de los 
proyectos de agua y desagüe de conformidad 
con las políticas de saneamiento del país y de los 
programas de desarrollo.

• La operación y mantenimiento de los sistemas 
de abastecimiento de agua, así como la recolección 
final de aguas servidas.

Educación Sanitaria
La educación sanitaria es el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se 
promueven prácticas saludables de higiene para 
proteger la salud, previniendo enfermedades.

Visión
Ser una de las mejores Empresas Prestadoras de 
Servicio a nivel nacional y lograr la integración de la 
totalidad de los distritos de la Provincia de Cañete, vía 
la excelencia empresarial que se alcance a través de 
la red de captación de mayores usuarios del servicio.

Misión
Servir a la colectividad satisfactoriamente en el 
abastecimiento del agua potable y en la recolección 
y disposición final de las aguas servidas, para 
preservar la salud de la población y protección del 
medio ambiente; aplicando para ello un proceso 
continuo de mejoramiento de la calidad de la 
gestión y del servicio, que garantice la plena y total 
conformidad del usuario con el servicio prestado.

23www.thewinner2016.com
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Trabajadores Emapa Cañete
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Grupo Pleno: Conheça 
a trajetória de sucesso

Criar uma empresa bem sucedida, dispondo 
de pouquíssimo capital e nenhuma 
experiência não é tarefa fácil, por isso, 
Leonardo Ferreira orgulha-se muito do 

espaço conquistado pelo Grupo Pleno Locações na 
área de feiras e eventos.  “A Pleno é como se fosse 
minha própria vida, não foco nas dificuldades que 
encontro, só enxergo soluções, sinto que a minha 
vida se mistura à vida da empresa”, emociona-se 
Leonardo.

O empreendedorismo já fazia parte da infância 
do empresário que ainda criança comercializava 
produtos como geladinho, papelão e ferro velho 
para ter sua própria renda. “Sem condições de 
cuidar de mim, minha mãe biológica precisou me 
deixar aos cuidados de alguém muito especial a 
quem eu chamava de vó, ela cuidava de mim e de 
muitos meninos em situações parecidas com a 
minha, nossa situação financeira não era muito 
fácil, por isso sempre dava um jeito de ganhar um 
dinheirinho pra comprar coisas que eu queria”, 
conta. Os sonhos e a convicção de que podia ter 
uma empresa e fazê-la progredir o levava a buscar 
oportunidades todo o tempo, imaginou 
possibilidades para todos os ramos de trabalho 
com o qual teve contato (distribuição de bebidas, 
fabricação de varais e comercialização de 
filmagens de eventos). A concretização de seus 
sonhos teve início quando era cinegrafista de uma 
empresa que comercializava vídeos para a área 
médica, na qual ingressou por volta dos 16 anos 
como Office boy.  Apaixonado pelo trabalho com 
áudio e vídeo em eventos tornou-se coordenador 

de equipe, mas sentindo que isso não bastava e 
pretendendo aumentar sua renda, decidiu 
comprar equipamentos como câmera e tripé para 
alugar para a empresa na qual trabalhava, mas a 
ideia  não foi bem aceita pelo proprietário, que o 
demitiu. Do desligamento da empresa surgiu a ideia 
de unir-se a um amigo, também cinegrafista, para 
criar uma empresa, que prestasse os mesmos 
serviços que a empresa na qual trabalhava. Dessa 
forma é criada em 1996 a Pleno Audiovisuais, 
projeto que dispunha da vontade de dois jovens 
amigos e de alguns poucos equipamentos de 
áudio e vídeo. Inexperiente, Leonardo afirma ter 
assumido na empresa uma postura de funcionário, 
não de gestor, para lidar com os desafios que se 
apresentavam. Manteve seu foco principalmente 
da parte operacional, sem acreditar que pudesse 
gerenciar a empresa. O tempo passou, os custos 
para a manutenção da empresa tornaram-se 
inviáveis, tendo em vista que os sócios encontraram 
dificuldade para conquistar espaço no mercado 
que planejaram. Sem corresponder às expectativas 
iniciais dos jovens amigos, a empresa precisou 
mudar seus rumos, a sociedade foi desfeita e cada 
um passou a seguir seu próprio caminho. Leonardo 
decidiu manter a empresa aberta, mas para 
garantir uma renda mensal maior passou a prestar 
serviços como locador e operador de 
equipamentos audiovisuais para outras empresas, 
sem foco na área médica, mas voltadas para 
eventos corporativos em geral, o que mudaria o 
rumo da Pleno Audiovisuais. Esse contato com uma 
área em plena expansão, num momento em que 

www.plenolocacoes.com.br/locacoes/_pt/



25www.thewinner2016.com

mais e melhores espaços para eventos surgiam a 
cada dia lhe trouxe a visão de um novo e promissor 
mercado, além de contatos com novos e 
importantes parceiros. Operando equipamentos 
audiovisuais, acompanhou o surgimento de um 
equipamento inovador: o monitor de Plasma de 
tela plana. Somente três empresas no Brasil 
dispunham desse equipamento que era importado 
e na época tinha o valor de R$ 30 mil. Leonardo se 
convenceu de que esse equipamento teria 
excelente aceitação num mercado cada vez mais 
disposto a investir para melhorar a apresentação 
de seus produtos aos clientes. Incentivado por 
amigos da área, Leonardo juntou todo o dinheiro 
que tinha (e que não tinha) para adquirir seu próprio 
monitor “Precisei usar uma carta de consórcio, 
minhas economias e pegar dinheiro emprestado 
com parentes”, conta Leonardo. Assim, com 
apenas uma TV, inicia-se o que seria o maior 
estoque de telas planas para locação no mercado 
brasileiro, outras telas vieram de sociedades no 

equipamento com amigos e parentes, o 
investimento em novas telas eram o foco.  A procura 
pelo equipamento por parte das próprias 
empresas às quais prestava serviço era grande, o 
aumento do número de monitores trouxe com ele 
muito trabalho, dificuldades e prejuízos. “Quando 
completei o total de 10 monitores, passei a ser visto 
como um possível concorrente pelos parceiros, 
percebi que era hora de mergulhar de vez no 
mundo das feiras e encontrar meu próprio espaço, 
ia às feiras e andava pelos corredores oferecendo 
meus serviços em busca de novos parceiros”, 
explica.  O número de monitores não era suficiente 
para atender à demanda e não havia capital para 
o investimento necessário, então veio a decisão 
de unir forças com outra empresa locadora da área 
de eventos que possuía outros dez monitores da 
mesma marca que a Pleno, essa parceria, além de 
aumentar o volume de monitores para locação 
trouxe para a Pleno um novo sócio e uma nova 
visão de gestão. Juntos, os sócios levaram a 
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empresa a um outro patamar de crescimento, de 
ação e de administração, a palavra lucro era 
praticamente sinônimo da palavra investimento, 
“Mais investimentos geraram mais monitores, mais 
monitores geraram mais trabalho, mais trabalho 
gerava mais investimentos” conclui Leonardo. 
Diante do constante crescimento e da dificuldade 
em administrar uma empresa com proporções 
cada vez maiores, os sócios optam por desfazer 
amigavelmente a sociedade. Seguindo o curso 
natural a Pleno seguiu seu caminho sempre com a 
preocupação com a inovação no uso das 
tecnologias e o bom atendimento aos clientes 
mantiveram-se como os principais objetivos, (além 
da superação de todas as dificuldades que o 
mercado de feiras apresenta), a empresa passou a 
ocupar mais e mais espaço no setor de locação de 
equipamentos audiovisuais para feiras e eventos.  
Para acompanhar o rápido desenvolvimento 
tecnológico e estar na vanguarda da locação de 
equipamentos audiovisuais no Brasil, sem perder 
espaço para concorrentes, visitar feiras e fábricas 
no exterior são imprescindíveis para manter a 
empresa à frente num disputado mercado, que se 
torna a cada dia mais exigente. “O uso cada vez 
mais dinâmicos de vídeo walls e dos painéis de 
Led foram direcionando os novos rumos da 
empresa” comenta Leonardo. A formação das 
equipes, para a montagem e operação dos 
equipamentos é uma das maiores preocupações, 
manter toda a equipe atualizada e preparada 
para operacionalizar equipamentos a cada dia 
mais sofisticados é um dos maiores desafios, “A 
qualificação dos funcionários precisa ser feita no 
difícil cotidiano da empresa, na prática, de nada 
adianta ter um bom equipamento sem uma equipe 
qualificada e comprometida” diz Leonardo. A Pleno 
busca incansavelmente atender bem o seu cliente, 
“Temos consciência de que não é possível acertar 
o tempo todo, mas nosso empenho concentra-se 
na satisfação dos clientes que confiam seus 
eventos a nós. O desapontamento do cliente é 
também o nosso.”, explica Leonardo. O desejo de 

atender aos clientes, onde quer que eles estejam, 
levou à concretização do projeto de expansão da 
empresa, que depois de muitos esforços 
transformou-se em Grupo Pleno Locações. A 
motivação inicial foi a grande demanda da cidade 
do Rio de Janeiro que fez nascer a primeira unidade 
fora de São Paulo “Fazer parte do crescimento do 
Grupo Pleno é um orgulho pra mim e pra toda 
equipe da Pleno RJ, desde 2009 tivemos a 
satisfação de participação de feiras, congressos e 
outros grandes eventos como Copa do Mundo, 
Olimpíadas e Rock in Rio”, diz Rodrigo Santana, sócio 
na Pleno Rio de Janeiro. O sucesso unidade no Rio, 
motivou a fundação da Pleno Recife, para atender 
aos clientes na  promissora Região Nordeste, e 
agora, para atender  à Região Sul, acaba de ser 
inaugurada a unidade Florianópolis.  “As escolhas 
dos sócios para as unidades fora de São Paulo, 
aconteceram sempre entre pessoas que já 
trabalhavam na Pleno e puderam levar sua 
experiência e nossa filosofia  de atendimento  para 
as novas unidades”. O atendimento a todas as 
regiões do Brasil e a participação no 
desenvolvimento da área de eventos em todo o 
país está nos planos da empresa, que pretende 
investir ainda mais no seu projeto de expansão. 
“Na nossa área nem sempre podemos nos 
alimentar ou dormir como deveríamos, 
enfrentamos sono, cansaço, estradas, perigos, 
falta de infraestrutura e muitas outras dificuldades, 
a  saudade da família e dos amigos é forte, mas 
não podemos parar, quando há um trabalho a ser 
entregue esquecemos tudo e nos importa apenas 
a satisfação daqueles que nos confiaram seu 
evento, todos nós que trabalhamos com feiras e 
eventos temos um pouco de louco. Mas nessa área 
fiz muitos amigos, concretizei meus sonhos e ajudei 
a realizar os sonhos de outras pessoas, nessa área 
ainda estarei por muito tempo, sem parar, 
acompanhando todo o novo que ainda está por 
vir e colaborando com a realização de feiras e 
eventos cada vez melhores.”, conclui Leonardo.



Tecnologia avançada 
para o mundo da moda

A linha Vogue Cosmetics 
chega ao mercado 
brasileiro para trazer o 
que há de melhor no 

mundo da moda para os salões 
de beleza, com fórmulas ativas de 
tecnologia avançada, desenvolvidas 
em laboratórios especializados, 
foram especialmente elaborados 
com matéria-prima de altíssima 
qualidade com baixo peso molecular 
para atender as necessidades de 
qualquer tipo de cabelo.

A Vogue Cosmetics trabalha com 
fabricação cosmética capilar com 
atuação exclusivamente em salões 
de beleza, dispondo de capacidade 
de produção aproximada de oito toneladas por 
dia em cada turno e atua em todos os estados do 
Brasil e exporta para 16 países.

O seu conceito de qualidade, sofisticação, 
pesquisa e desenvolvimento faz com que a 
aceitação dos seus produtos seja muito gratificante 
e a valorização da marca proporciona ganhar o 

mercado e ter crescimento anual acima da média 
planejada.

A sede da Vogue Cosmetics fica situada na 
cidade do Eusébio – Ceará, com 7.122 metros 
quadrados e quadro de sessenta funcionários por 
turno.
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Rafaela Pompeu Lemos Nunes
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ICAP – Know-How a serviço 
dos seus investimentos

AICAP é uma empresa de origem 
inglesa que atua no ramo do mercado 
financeiro e é considerada como a 
maior corretora de valores do mundo. 

A mesma movimenta diariamente um volume 
superior a U$2,3 trilhões e faz parte, desde 2006, 
do índice FTSE100 da Bolsa de Londres. Com sedes 
em mais de 30 países, o Brasil é considerado pela 
corretora como um mercado estratégico. Por conta 
disso, em 2008, iniciou seu processo de expansão 
no maior país da América do sul, obtendo dois 
escritórios: Rio de Janeiro e São Paulo. Com foco 
em atuar no mercado varejo, a corretora criou 
uma plataforma de negociações que monitora o 
mercado e realiza operações em um único painel 
nomeada como MyCAP, o Home Broker da ICAP. O 
seu posicionamento único no mercado de serviços 
financeiros levou a companhia à liderança mundial 

em corretagem e nos setores de pós-operação 
(post trade). Esse crescimento será levado 
adiante com a implementação de novos planos 
para desenvolver sua presença nos mercados 
emergentes, expandindo seus serviços com o uso 
da tecnologia mais avançada.

O padrão ICAP ao se preocupar com o 
crescimento da população e sociedade é tão 
importante que, por este motivo, foi criado em 1993 
um pregão beneficente chamado “Charity Day” (Dia 
da Caridade); no qual já ultrapassou sua 20º edição. 
Na ocasião, a empresa conta, voluntariamente, 
com todos os colaboradores fantasiados durante 
o dia para demonstrar solidariedade às causas 
apoiadas. Anualmente, durante um dia no mês 
de dezembro, graças aos parceiros, clientes e 
funcionários, 100% da receita arrecadada na 
execução das ordens e na prestação de serviços 
de corretagem em todos os escritórios é destinada 
aos projetos sociais. Para concentrar as operações 
financeiras na ICAP (gerando assim, maior volume 
de doações), a corretora convida celebridades e 
formadores de opiniões, que vão aos escritórios, 
para operar junto aos clientes. Assim, mais de 
1.600 instituições ao redor do mundo já foram 
beneficiadas.

www.icapbrasil.com.br

Rodrigo Pentagna



Interfor
Tecnologia de ponta

AInterfor Ltda é uma empresa nacional 
criada em abril de 1997, resultado de 
um acordo estabelecido com a diretoria 
da Davy International, por ocasião do 

encerramento das atividades da Divisão de Fornos 
da mesma no Brasil.

As atividades principais da empresa são a 
Engenharia e o Fornecimento “Turn Key” de 
Fornos Industriais para os setores Metalúrgico e 
Siderúrgico, principalmente na área de Laminação 
e Tratamento Térmico.

Além do acima, a empresa desenvolve projetos 
na área térmica, como Sistemas de Combustão, 
Conversão de Fornos para Combustão a Gás, Flare 
para queima de Gases Residuais.

Complementam as atividades, Serviços de 
Consultoria, Engenharia e Assistência Técnica.

Atividades de engenharia e gestão dos 

projetos são desenvolvidas no escritório em São 
Paulo. A fabricação é executada em unidade fabril 
instalada em Piracicaba, interior de São Paulo.

A tecnologia utilizada é própria, entretanto a 
empresa mantém parceria “case by case” com 
empresa italiana especializada em Fornos de 
Laminação.

A Atuação é basicamente no mercado nacional, 
com possibilidade de fornecimento no mercado 
latino americano.

Os clientes são essencialmente da indústria 
metalúrgica e Siderúrgica.
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www.interfor.com.br

Lorenzo Amato
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KitGás – Qualidade em 
primeiro lugar

A KitGás Brasil é uma empresa com 20 anos 
de mercado, atuando no segmento 
de instalação, manutenção e revisão 
de sistemas de gás residencial, predial, 

comercial e industrial, na Grande São Paulo, Vale 
do Paraíba e Litoral.

Com base em valores como inovação, 
sustentabilidade e bom relacionamento com 
fornecedores e parceiros, a empresa preza pela 
satisfação, conforto e segurança de seus mais 
de 33 mil clientes atendidos, sempre dentro das 
normas vigentes: ABNT, NBR e RIP.

A KitGás Brasil é uma empresa credenciada 
Comgás, certificada no Sistema de Avaliação 
da Conformidade de Empresas Instaladoras – 
Qualinstal, e auditada anualmente pela Fundação 
Vanzolini. De suas referências comerciais mais 
recentes, destacam-se a obra feita no prédio 
da FIESP, na Avenida Paulista, que teve sua 
tubulação de gás totalmente renovada; e o 
Condomínio Residencial Cavalheiro Salim Feres, 
na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, que, 
devido a um vazamento, precisou trocar sua rede 

de gás primária, desde a calçada, percorrendo a 
garagem do prédio até os quadros de medidores, 
que também foram renovados. 

Trabalhando com seriedade e agilidade aliada 
aos materiais certificados e equipamentos de 
última geração, com testes de estanqueidade, 
fornecimento de ART por seus engenheiros e 
termo de responsabilidade de todas as instalações 
realizadas, a KitGás Brasil se tornou referência em 
suas ações de Engenharia de Gás devido ao seu 
altíssimo comprometimento com seus clientes.

Com um novo escritório recém-inaugurado 
no bairro do Belém, em São Paulo, a empresa 
comemora os bons resultados: “Buscamos estar 
sempre aprimorando, contratando mão de obra 
qualificada e oferecendo toda a estrutura que 
o cliente precisa,” – diz Valter Silva, fundador da 
empresa. “Nosso foco atual é o serviço de revisão 
do sistema de gás em condomínios, porém também 
somos representantes Neucler, vendendo duchas 
e torneiras e, no futuro, atenderemos também os 
casos de vazamento de água” – completa Felipe 
César, Diretor Comercial da empresa.

www.kitgasbrasil.com.br

Valter Silva



Lock Engenharia – Vencendo 
desafios

Apaixão da Lock Engenharia é vencer os 
desafios respeitando cada colaborador 
envolvido em seu trabalho em equipe, 
é entregar excelência, é trabalhar com 

ética e fazer com que o senso de urgência para os 
prazos e entregas faça parte da marca registrada.

Ao longo de sua história, realizaram-se mais de 
2500 obras e tornou-se referência na construção 
de alta complexidade, adquirindo um know-how 
e excelência que conquistaram arquitetos como 
Marcio Kogan, Isay Weinfeld, João Armentano, 
Claudio Bernardes, Paulo Jacobsen, Patricia 
Anastassiadis e Fernanda Marques.

A Lock Engenharia tem um time de talentos 
que é seu alicerce, profissionais que têm orgulho 
em atuar na execução de projetos para escritórios 
de empresas como Google, LinkedIn, Boehringer 
Ingelheim e Goldman Sachs; lojas de marcas como 
Louis Vuitton, Diesel, Rolex, Sony e HStern; casas 
cinematográficas e edifícios que seguem o estilo 
único da Lock Engenharia: o de uma construtora 
que está sempre na vanguarda do mercado. 

A Lock Engenharia acredita que sua paixão e 
ética aliadas a investimentos em tecnologia e em 
seus talentos são o caminho para fazer com que 
sua visão seja alcançada.

Missão 
Materializar projetos e sonhos dos clientes reunindo a 
melhor tecnologia com qualidade e custo compatível.

Visão
Ser reconhecida como a melhor empresa de 
engenharia do país no segmento atuante. 

Valores

• Paixão;
• Ética;
• Excelência;
• Desafio;
• Trabalho em Equipe;
• Senso de Urgência;

Política da Qualidade

“Qualidade, pontualidade, excelência, são o 
foco da nossa organização. Visando destaque 
no mercado e satisfação de nossos clientes, 
buscamos a melhoria contínua dos processos e 
atendimento personalizado, compreendendo as 
reais necessidades de cada cliente.”

Números

- Mais de 2500 projetos entregues
- 535 colaboradores
- 75 projetos em andamento

- 30 anos no mercado
- 8 Projetos com certificados LEED

- 40 prêmios nacionais e 
internacionais para a Lock e seus 
projetos.
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Daniel Gispert, Eduardo Menezes e Marcello Pessoa
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FAV, uma empresa em 
constante crescimento

Há mais 50 anos no mercado, a FAV Ferro 
e Aço iniciou a sua história como uma 
modesta fábrica de pregos na cidade de 
Jundiaí, estado de São Paulo. Anos depois, 

dedicou-se à distribuição de aços laminados, 
chapas, lâminas raiadas, perfis especiais e uma 
linha completa para o mercado de construção 
civil como treliças, arames recozidos, entre outros 
produtos.

Um dos diferenciais da empresa é o investimento 
constante em infraestrutura e na capacitação 
profissional dos colaboradores. Também foi 
implantada uma gestão através de governança 
corporativa com foco em crescimento, organização 
de processos administrativos e operacionais, 
coordenação de equipes e estratégia financeira 
com projeções de médio a longo prazo. 

A FAV tornou-se um 
canal de distribuição onde a 
relação comercial distribuidor-
fabricante se fundamenta nos 
princípios da transparência, 
parceria, cooperação, credibi-
lidade e respeito.

Hoje a empresa oferece a 
mais completa linha de produtos 
siderúrgicos no segmento de 
construção civil, industrial e 
serralherias, e visa ampliar 
ainda mais o mix de produtos 
e capilaridade regional - 
atualmente muito presente no 
interior do estado de São Paulo 
- mantendo como foco principal 

o que considera essencial para uma empresa do 
seu porte: qualidade e preços competitivos. 

São mais de 10 Mil metros quadrados de fábrica, 
estoque, vendas, distribuição, administração e 
pronta-entrega.

www.favcomercial.com.br

Ademar Stella



A maior franquia de 
depilação definitiva do 

mundo

ANão+Pelo, rede de franquia especialista 
em depilação, está presente em 13 países  
e com aproximadamente 300 unidades 
de atendimento no Brasil. Originária na 

Espanha, completa  sete anos no Brasil e atua em 
todas as unidades da federação.

Com sólida atuação no mercado brasileiro, a 
rede altera a sua estratégia de comercialização 
para manter o ritmo de crescimento. As novidades 
estão presentes desde o portfólio de serviços até 
os formatos de aquisição da franquia.

O nível de conhecimento dos consumidores 
sobre os métodos de Depilação Definitiva 
aumentou muito a demanda por Depilação a 
Laser, favorecendo a entrada da Não+Pelo neste 
nicho de mercado.

A partir de 2017, líder de mercado, oferta no 
Brasil um portfólio de especialistas em depilação 
definitiva: Depilação com Luz Pulsada, Depilação 
a Laser, Fotorrejuvenescimento, Oxyterapia e 
Ultrapeeling. Os equipamentos utilizados em cada 
um dos serviços são modernos e de tecnologia 
avançada. 

O modelo de comercialização de franquias 
também passou por reestruturação e agora 
é possível abrir uma unidade Não+Pelo com 
aproximadamente R$80.000,00. 

“Identificamos a necessidade de estruturar 
novos modelos de negócio para atender a 
diferentes oportunidades,” afirma Joaquim Martins, 
Master Nacional da Não+Pelo. No modelo básico a 

taxa de franquia é de apenas 50 mil reais, sendo 
possível obter o retorno do investimento em 18 
meses.

A estratégia de marketing acompanha as 
tendências da comunicação otimizando os recursos 
para obter o melhor resultado para cada unidade 
franqueada.

Escolha a Não+Pelo a única franquia de saúde e 
beleza entre as Top100 franquias do mundo.
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Marcos Teixeira de Moraes
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TNL Tecnal – Inovação na 
indústria

Há quatro décadas, a TNL-Tecnal auxilia 
centenas de empresas a alimentarem 
o mundo, através do desenvolvimento 
e produção de equipamentos para 

preparação e extração de óleos vegetais, 
armazenamento, movimentação e transporte de 
grãos e também soluções completas para fábricas 
de ração.

Foi fundada em 1976 por Ary Pocay, um verdadeiro 
empreendedor e visionário. A trajetória do Sr. Ary 
foi pontuada por lutas e conquistas, revelando 
a fibra, a tenacidade e o espírito arrojado de 
um homem de origem humilde que venceu pelo 
trabalho e esforço próprio. Ingressou no mercado 
de trabalho muito cedo, como ajudante de oficina 
mecânica, com apenas a 8º série concluída.

A TNL-Tecnal apresentou ao mercado, em 1978, 
uma tecnologia de expansão da massa de soja 
sem precedentes, o Expander, fruto do trabalho 
do Sr. Ary, em parceria com seu sócio, Engº Carlos 
Sorgi e uma processadora de óleo brasileira. Desde 

sua criação a TNL-Tecnal inova em seus produtos e 
busca as mais novas tecnologias para seus clientes.

Está localizada em Ourinhos e seus produtos 
estão presentes em mais de 45 países ao 
redor do mundo. Para isso conta com a ajuda de 
representantes comerciais estrategicamente 
localizados em todos os continentes.

Todos os equipamentos são projetados, 
produzidos e montados pela TNL-Tecnal, para 
isso conta com mais de 400 colaboradores 
especializados em diversas áreas de atuação, 
aliados a uma rede de parceiros distribuídos pelo 
globo, todos trabalhando juntos pela excelência 
nas instalações.

É reconhecida nacional e internacionalmente 
pela qualidade e robustez de seus equipamentos, 
levando-a à posição de liderança no mercado 
Chinês com seu expander. Possui a certificação ISO-
9001 e atende todas as especificações e normas 
internacionais de qualidade e segurança.

A TNL-Tecnal se preocupa e investe em soluções 
que não prejudiquem o meio ambiente, zela por 
seus colaboradores, clientes, acionistas, parceiros 
e pela comunidade onde está inserida.

www.tecnal.ind.br

João Silvio Pocay



I luminação decorativa para o 
mercado de luxo

O design das peças da Scatto é feito a 
partir de um estudo de tendências, 
seja inspirado na arte, design, moda 
ou joalheria. Com uma equipe de 

desenhistas e arquitetos, existe a flexibilidade de 
customizar peças, o que torna possível adaptação 
em acabamentos, medidas, cores, tudo de acordo 
com a necessidade de cada projeto. Além disso, a 
equipe Scatto também está pronta para executar 
desenhos autorais. 

A matéria prima utilizada nos produtos garante 
ao cliente a certeza de uma peça eterna, sejam 
nas armações, como o aço inox, nas folhas de 
ouro e prata, madrepérolas ou seda pura. Em suas 
peças de cristais, a Scatto utiliza os famosos cristais 
Tchecos, Preciosa, uma marca com tradição de mais 
de 150 anos, localizada na República Tcheca. A 
fábrica, localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, 
tem capacidade de produzir 400 lustres por mês, 

além de contar com cerca de 80 funcionários, a 
maior parte deles com especialização em joalheria. 

Suas lojas estão localizadas em Belo Horizonte, 
na Rua Curitiba, no bairro de Lourdes, e em São 
Paulo localizado na Alameda Gabriel Monteiro da 
Silva, no Jardim Paulistano, ambos são showroom 
com acervo de peças e revenda na Bolívia Santa 
Cruz de La Sierra. Além disso, seus produtos estão 
presentes nas principais capitais do país através 
de representantes escolhidos criteriosamente. 

Para entregar seus produtos com segurança, a 
Scatto possui um sistema de transporte adequado, 
que possibilita a entrega em qualquer lugar do 
mundo, com embalagens específicas para os 
produtos, além de garantir assistência de fábrica 
eterna.
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Rita Valladares e Fabrício Costa
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Protección Total Patagonica – 
Todo en seguridad

Protección Total Patagonica o PTP es una 
empresa de seguridad, investigaciones 
y alarmas radicada en la ciudad de San 
Martin de los Andes, Provincia de Neuquén, 

Argentina. 
Opera hace más de 3 años en la zona de la 

Patagonia Argentina y a la fecha cuenta con más de 

60 empleados altamente calificado y capacitado 
en seguridad y tecnología. Presta servicios de 
vigilancia física, control de accesos, monitoreo de 
alarmas y cámaras, rondas internas y perimetrales, 
verificador de eventos; todo esto dentro del marco 
legal existente para esta actividad.  

Tiene como principal objetivo brindar servicios 

www.ptpseguridad.com.ar

Equipo PTP
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de calidad sabiendo que su misión es proteger 
personas y sus bienes. Ofrece asesoramiento 
personalizado y brinda soluciones integrales 
que se adaptan a la necesidad de cada cliente, 
conjugando seguridad electrónica, física y/o video 
vigilancia, minimizando al máximo la posibilidad de 
ocurrencia de un delito.

Actualmente, ofrece servicios para hogares, 
comercios y empresas, otorgando diferentes 
soluciones a cada uno de ellos, realizando ante cada 
consulta un análisis de riesgo para adaptar el mejor 
dispositivo de seguridad según cada necesidad.

Cuenta con un moderno sistema de vigilancia 
electrónica desarrollado en el 2015 en base a 
tecnología estadounidense, lo que los ubica en la 
cima tecnológica desarrollada para la seguridad 
ciudadana. Desde la central de monitoreo se 
verifica el desempeño de todas las cámaras 
instaladas. Posee además una extensa flota: 
automóviles, camionetas y cuatriciclos ploteados 
y adaptados para soportar cualquier superficie 
existente en la región que opera. Teniendo en 
cuenta la geografía y la problemática delictiva 
de la región han desarrollado una división canes, 
siendo utilizada para prestar servicios de seguridad 
con mayor eficiencia.

Asimismo, y como parte de una estrategia de 
Empresa Responsable, PTP realiza permanentes 
encuentros informativos de prevención temprana 
para grupos de mayor vulnerabilidad: colegios, 
asociaciones vecinales, adultos mayores de 
edad, entre otros, enseñándole a la población a 
tener una conducta más consciente y preventiva 
evitando ser víctima del delito. En lo que se refiere a 
los encuentros con los estudiantes hacen especial 
hincapié en temas vinculados con redes sociales y 
los riesgos que ello conlleva. 

A la fecha cuenta con más de 500 clientes de 
monitoreo de alarmas distribuidos por la ciudad de 
San Martin y Junín de los Andes y con más de 20 
clientes, distribuidos en la provincia de Neuquén, 

a los cuales les presta servicio de video vigilancia 
y/o seguridad física. Su cartera de clientes abarca 
clientes finales, comercios y barrios cerrados.

Sus principales metas para este año en curso son: 
• expandir su actividad comercial en la zona del 
Alto Valle de la región patagónica ampliando en 
más de un 50% la cartera actual de clientes, 
• instalar y desarrollar una nueva sala de monitoreo, 
• mantener actualizados los sistemas de seguridad 
para aumentar día a día la eficacia de su servicio, 
• continuar capacitando al personal, incluyendo 
como punto crítico las distintas modalidades 
delictivas que se van desarrollando y 
profesionalizando ya que como prestadores 
de servicios de seguridad consideran de vital 
importancia estar actualizados en estos temas, 
• incorporar nuevas tecnologías según las 
necesidades del mercado, 
• ampliar la oferta de servicios que se le ofrece a los 
clientes brindándoles además el servicio de valor 
agregado (internet), Tv digital y telefonía 
• incorporar personal para satisfacer las 
necesidades de sus clientes, 
• seguir con el desarrollo e implementación del plan 
de capacitación para todo el personal en función 
de las tareas que cada uno realiza, 
• continuar brindando el mejor servicio de 
seguridad de la región patagónica.
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Todo em cobertores 
metálicos para camionetas

Pickupcovers Tapas de Balde 
és la empresa lider en la 
fabricación, comercialización 
e instalación de pickup 

covers y truck doors metálicos 
enrollables para camionetas de 
todo tipo en el Ecuador. Es también 
miembro del Grupo MULTIPRO 
(Multiservicios y Productos).

Misión
La misión de Pickupcovers Tapas 
de Balde es cubrir la necesidad de 
seguridad en el trasporte de carga 
liviana y pesada en camionetas de 
uso diario y furgones de carga.
 Visión
Satisfacer con sus productos este 
requerimiento con la mejor calidad, 
tecnologia, experiencia y servicio 
del mercado nacional.
Pickupcovers Tapas de Balde está 
ubicada en el Valle de los Chillos, 
Quito, Ecuador

www.pickupcovers.com.ec



Lemos Santos Advogados:
Serviços advocatícios com qualidade

Oescritório  com 35 anos no ramo do Direito 
do Trabalho, na assessoria e orientação 
a empregados, ex-empregados e 
empresários, no Brasil e no Exterior. É 

constituído por uma equipe de advogados, estagiários, 
contadores e assistentes técnicos com vivência 
profissional, quer do contencioso, quer do judicial. A 
sede fica na Cidade do Rio de Janeiro tendo filial na 
cidade de Natal – Rio Grande do Norte. A Titular Dra. Ana 
Cristina Campelo de Lemos Santos é formada desde 
1982. Estagiária, trabalhou nos Sindicato das Entidades 
Culturais - SENALBA, Sindicato dos Administradores do 
Rio de Janeiro – SINTAERJ; Sindicato dos Bancários e 
Financiários do Rio de Janeiro– SEEB. Tendo diversos 
trabalhos jurídicos-doutrinários publicados. Foi 
Diretora, em três gestões, da Associação Cariocas de 
Advogados Trabalhistas – ACAT; Diretora, em duas 
gestões do  Sindicato dos Advogados do Rio de 
Janeiro – SARJ ; Curadora da OAB/RJ em duas gestões. Já 
participou de Bancas Examinadoras para Concurso de 
Magistrado Trabalhista como representante da OAB/
RJ. Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros- IAB, 
da Comissão Permanente de Direto do Trabalho e 
Membro Corresponsal da ALAL – Associação Latino 
Americana de Advogados Laboristas, com sede na 
cidade de Havana, Cuba.

Recebeu dezenas de prêmios, 
sendo os últimos conferidos: 
Prêmio Excelência e Qualidade 
Brasil 2015. Pela SBEI-Sociedade 
Brasileira de Educação e 
Integração,  Prêmio Quality Brasil. Pela Revista Top of 
Business a homenagem Nacional e Internacional, 
Troféu Top of Business Nacional e Internacional  e a 
medalha de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 
e Sustentável. Pelo Instituto Nacional da Qualidade 
Social – INQS, o Prêmio Águia Americana 2016.  Pela  
Associação Brasileira de Liderança – Braslider  as 
comendas:  Placa De Diplomação,  Troféu  Excelência 
e Qualidade Brasil 2016 e Comenda Medalha Honra 
Ao Mérito. O Instituto Nacional da Qualidade Social - 
I.N.Q.S. homenageou novamente a advogada com o  
“Prêmio Águia Latino-Americano 2017”.

Pela Latin American Quality Institute (LAQI), na 
Cidade do México, o prêmio Latin American Quality 
Awards 2016, o Troféu Latin American Quality Awards 
2016, a Medalha de honra, Cruz de Malta - com grau 
de “Honra ao Mérito” , o Certificado Global Quality 
Certification, Certificado Master In Total Quality 
Administration e Certificado Member Certification. 
Pelo Instituto Cultural Da Fraternidade Universal o 
Prêmio De Excelência Empresarial 2017, bem como 
a  Comenda Presidente Juscelino Kubitschek. Prêmio 
Braslider São Paulo Julho/2017, mais uma premiação 
pela terceira vez consectiva. A Associação Brasileira 
de Liderança Associação Brasileira de Liderança.  
Placa De Diplomação; Troféu  Excelência E Qualidade 
Brasil 2017;  Medalha Honra Ao Mérito. Da  Revista Top 
International Business o troféu The Winner 2017 em 
janeiro de 2017.

Casada há 25 anos com Carlos Augusto Martins 
de Aguiar, é mãe de três filhas: Ana Beatriz, Ana 
Clara e Ana Júlia.
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Ana Cristina Campelo de Lemos Santos
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Uma empresa em 
crescimento

A Mécari Distribuidora LTDA atua desde 
1993 como atacadista distribuidor de 
material para construção. Atualmente 
distribui mais de quatro mil itens de seus 

fornecedores parceiros para cerca de dois mil 
clientes ativos. Entre eles, estão lojistas de material 
de construção, tintas, elétrica, hidráulica, produtos 
agropecuários e grandes construtoras.

Sua distribuição atinge com excelência todos os 
79 municípios do Mato Grosso do Sul, transportando 
através de frota própria, que permite atender com 
agilidade as necessidades diárias de seus clientes 
no interior do estado.

Com gestão familiar, é uma empresa que investe 
constantemente em infraestrutura, equipamentos 
e no treinamento de seus colaboradores e 

representantes, a fim de se manter referência 
em distribuição no MS, além de contribuir para o 
desenvolvimento do estado.

Já adquirida uma nova área com 135mil mº, em 
2018 a Mécari dará início a construção de um novo 
e mais amplo Centro de Distribuição, para dar 
continuidade ao compromisso de distribuir material 
de construção com agilidade, transparência e 
comprometimento.

www.mecari.com.br

Bruna Vicari, Neodi Vicari e Rafaela Vicari



Conozca la AMG

La Empresa Comercio y Servicios Generales 
AMG S.A.C. constituida inicialmente el 28 de 
Marzo de 1994 por el Ing. Andrés Meléndez 
Gutiérrez como Empresa Individual con 

Responsabilidad Limitada, posteriormente el 07 de 
enero del 2002 AMG E.I.R.L., pasó a ser AMG S.A.C., 
actualmente conta con la denominación de Empresa 
de Comercio y Servicios Generales AMG S.A.C.

AMG S.A.C. es hoy en día una empresa dedicada 
a la Consultoría y Supervisión de Control de 
Proyectos, Supervisión de Aseguramiento de 
Calidad y Topografía en Proyectos de Obras 
Civiles, Mecánicas, Eléctricas e Instrumentación 
con Certificación ISO 9001-2008, desde marzo del 
2011 y desde hace 05 años es reconocida como 
la mejor empresa en el sur del País dedicada a 
la Supervisión de Calidad por su participación en 
proyectos de gran envergadura del Sector Minero 
- Metalúrgico.

Con más de 20 años de experiencia en Supervisión 
de grandes proyectos como: ampliaciones y 
modernizaciones de concentradoras, construcción 
de represas para relaves, construcción de túneles 
para desvío de ríos, supervisión en proyectos 
de bombeo de PLS, instalación de tuberías de 
acero y HDPE, fabricación de tanques de acero de 
gran capacidad, proyectos montaje de molinos y 
chancadoras, montaje de fajas transportadoras, 
montaje de cuartos eléctricos, construcción de 
Pads para lixiviación, supervisión en colocación 
e instalación de geosintéticos, montaje de 
transformadores, instalaciones de líneas eléctricas 
de alta y baja tensión, montaje e instalación de 
fibra óptica, construcción de estaciones y sub-
estaciones eléctricas, montaje de bombas, montaje 
e instalación de líneas de alta y baja tensión, 
construcción y reconstrucción de carreteras, 
elaboración de ingeniería básica y de detalle; 

contando con personal profesional altamente 
experimentado para realizar actividades de 
Supervisión en las diferentes especialidades 
como Ingenieros Civiles, Mecánicos, Eléctricos e 
Instrumentistas.

AMG S.A.C. está implementada con equipos 
de Topografía de alta Tecnología, equipos de 
laboratorio de Suelos y Concreto y modernas 
camionetas 4x4 para la movilización y equipos de 
comunicación.

AMG S.A.C. ha sido homologada por la empresa 
SGS del Perú, obteniendo un resultado satisfactorio 
para prestar servicios a empresas dedicadas a la 
minería.
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Caribbean Maritime Institute – A centre of 
excellence for tertiary maritime education

Caribbean Maritime University (CMU) 
is a dynamic ISO 9001:2015 certified 
multidisciplinary tertiary educational 
institution with a strong commitment to 

meeting the needs of the international maritime, 
shipping, logistics and related sectors.  The University 
prides itself in being the region’s centre of excellence 
for tertiary maritime education, training, research 
and consultancy, and has continuously contributed 
to the development of the nation’s economy 
through the development of highly educated, skilled 
and trained graduates, record job placements for 
graduates, along with the attraction of international 
cooperation, partnerships and overall global 
support.  

Institutional Profile and Role

The institution holds accreditation from a number of 
local and international bodies, such as, the University 
Council of Jamaica (UCJ) and the Accreditation Service 
for International Schools, Colleges and Universities 
(ASIC). It also has certification from the International 
Organisation for Standardisation (ISO), making it the 
only 9001:2015 certified higher education institution in 
the Caribbean.  Testament to its role in the nation’s 
agenda for economic growth and job creation, the 
Government of Jamaica (GOJ) recently approved the 
passing of the Caribbean Maritime University Act, 
which established a University, the first of its kind 
in the region. The CMU Act of 2017 establishes a 
maritime university at the national and international 

levels to advance education, training and research 
in the area of maritime studies, with particular focus 
on the development of capacity building in various 
aspects of shipping, logistics and related fields. The 
imperatives that will guide the future of the University 
are the following:

- Certification of seafarers
- Promotion of awareness of maritime safety and 
security
- Protection of the marine environment and the 
promotion of efficiency in international  
shipping, for the benefit of the people of Jamaica, 
the Caribbean and the wider international  
community. 

CMU is the only higher education institution in Jamaica 
recognized by the International Maritime Organization 
(IMO); and the University is poised to continue playing a 
pivotal role in the development of the required skilled 
professionals to support the Jamaican economy.  It  is 
a specialized  institution meeting the growing need for 
education and customized training among graduates 
of high schools, industry practitioners and all eligible 
candidates from anywhere in the world  who have a 
fascination for Jamaica. As it grows, CMU forges many 
alliances with educational institutions and key agents 
in the maritime and shipping industries in its quest to 
remain relevant in meeting the needs and expectations 
of the maritime and land based shipping industry.

Global Relevance of CMU 
The importance of the University to the economic 

life of the region is highlighted by the fact that today, 
shipping and the logistics and supply chain sector 
account for 35% of the value of global trade. As the 
need for global efficiency increases, so too does 
the need for specialized businesses to service the 
growing demand in the maritime and general logistics 
sector. This has propelled the significant growth of the 
institution and its ultimate transition to university. The 
implications of the phenomenal growth in demand 
for these services are that there is a robust market into 

www.xxx.com.br
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which the CMU can tap. There are global shortages 
in the maritime field and, to this end, CMU operates 
a very active and proactive placement unit for the 
benefits of its graduates. Staff members will proudly 
tell you that, as a matter of course, graduates get 
job offers before they collect their diplomas, so highly 
rated is the standard, locally and internationally. 

Organizational Structure 
CMU is comprised of several faculties, schools 

and centres that offer degrees up to Masters level 
in specialized areas, customized courses, industry 
certification and opportunities for research. Some 
of these specialized areas include core seafarers’ 
courses leading up to the level of captain, chief 
engineer and chief mate; international shipping 
and logistics, customs processes, freight forwarding 
and immigration, alternative energy, security 
administration and management, engineering, 
cruise shipping and marine tourism, port 
management, among others.

The institution has three (3) offsite campuses: The 
Port Royal Campus which is adjacent to the Jamaica 
Defence Force (JDF) Coast Guard accommodates 
up to six hundred (600) students and is the Centre 
of Excellence for Customs and Border Patrol 
courses; the campus housed at the Air Jamaica 
building in Kingston which is also the location of the 
Professional Development Centre and the Crewing 
and Placement Agency; and the Western Campus 
located in Montego Bay, St. James (the second city 
of Jamaica) and housed at the Sam Sharpe Teachers’ 
College, through a capacity building partnership, 
allowing for CMI’s programme offerings to be more 
accessible across the country. It also operates satellite 
campuses through franchises and partnerships in 
Manchester, St. Ann and St. Catherine. 

Highlights of Achievements 
CMI’s commitment to excellence has resulted 

in the Institute being the recipient of a number of 
national and international awards and recognition 
as outlined below:

Century International Quality Era (CQE) Award
CMI was the first organization in the Caribbean 

to be nominated and subsequently awarded the 
Century International Quality Era (CQE) Award for 
Leadership, Quality and Excellence by the Business 

Initiative Direction (BID) Group. The award was 
presented in Geneva, Switzerland. 

Platinum Technology Award for Quality and Best 
Trade Name

The Otherways Management Association 
Club-Paris (OMAC) awarded the CMI the Platinum 
Technology Award for Quality and Best Trade Name 
in Rome, Italy.  The OMAC highlighted selection criteria 
that contributed to the final decision, these being; 
corporate achievement, prestige, innovation, quality 
commitment and excellence. This award was also 
presented to a Caribbean entity for the first time.

Prime Minister’s Medal of Appreciation for 
Service to Education

The Executive Director of the CMI, Dr. Fritz Pinnock, 
was the recipient of the prestigious Prime Minister’s 
Medal of Appreciation for Service to Education, for 
his outstanding service to education in Jamaica. 

 Gleaner Honour Award
The institution received the Gleaner Award 

for Excellence in Education for 2015 This award 
recognized the CMI for its tremendous contributions 
towards redefining the tertiary education sector in 
Jamaica.

BIZZ Award
CMI is the 2016 recipient of the BIZZ Quality 

Award for Leadership in Business, and quality in 
management and has attained Elite membership 
status as an inspirational leader in business. 

Strength of CMU Brand 
CMI is proactive in identifying the needs of the 

local and international markets, and expands its 
programme offerings to respond to market changes. 
Due to the relevance of its programmes, it is the 
only institution, appropriately positioned to prepare 
Caribbean nationals to capitalize on the development 
of logistics in the country. Its multiple accreditation 
status and varied international recognition and 
awards are actively resulting in the fulfilment of 
its goal to provide globally current certification 
and increased employability of its graduates. The 
University is dedicated to continuing its growth and 
ensuring sustainable capacity building, infrastructural 
development and holistic student development.
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Excelência em advocacia e 
referência em Direito

Flávio Sandes Advocacia e Consultoria 
Jurídica, fundado em Outubro de 2007 por 
seu Sócio Fundador Dr. Flávio Augusto 
Sandes Carvalho, objetiva ser Excelência 

em Advocacia e referência para todos aqueles 
que iniciam sua profissão, bem como para aqueles 
que querem uma nova visão de trabalho jurídico.

A missão do escritório fundamenta-se na 
responsabilidade de resolver os problemas dos 
clientes, orientando-os, na Advocacia Preventiva 
ou contenciosa, e/ou apresentando as melhores 
soluções, caso a caso, levando em consideração 
os valores sustentados pelo escritório.

“Nosso escritório destaca-se nas intervenções 
jurídicas demonstrando a seriedade, compromisso, 
qualidade e competência do escritório, posto que 
entende a necessidade de amparo legal para 
pessoas, tanto física quanto jurídicas. Os principais 
valores a serem sustentados no exercer da 
profissão são: Satisfação do cliente, Ética e Sigilo 
profissionais, Responsabilidade e Tradição.” Afirma 
o Dr. Flávio Sandes (Diretor-presidente).

Com duas unidades personalizadas para 
aperfeiçoar o atendimento aos seus clientes, os 
escritórios situados nos Bairros de Camaragibe e 
Madalena dispõem de profissionais qualificados 
que atuam em diversas áreas do Direito, sobretudo 
em causas processuais do Direito do Trabalho, 
Direito Previdenciário e Direito Tributário. 

Ao que concerne a área trabalhista, Flávio Sandes 
Advocacia e Consultoria Jurídica é especialista no 
direito do trabalho atendendo toda espécie de lide, 
assistindo tanto pessoas jurídicas como pessoas físicas. 

No tocante a especialidade em custeio 
previdenciário, trabalha para reduzir os custos, 
desnecessários, das empresas junto à previdência 

social, bem como requerer créditos previdenciários. 
Já ao que tange pessoas físicas, laboram com causas 
para concessão de benefícios em espécies em geral 
incluindo aposentadoria. Todavia, se o direito tributário 
for o assunto em pauta, atuam no seguimento de 
redução de custo previdenciário no que concerne 
ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP) nas esferas 
administrativas e judicial. Ainda na esfera da Tributação 
laboram com processos Administrativos e Judiciários 
no âmbito de tributos federal, estadual e municipal. 

Flávio Sandes Advocacia e Consultoria Jurídica 
atende a clientes de diversos segmentos, os quais 
são: hospitais, empresas de ônibus, empresas de 
manutenção, shoppings centers, cooperativas de 
radiologia, gráficas, emissoras de rádio, TV fechada, 
igrejas, lavanderias, escritórios de advocacia, etc. 

Não obstante, as áreas em que já atuam, 
a equipe do Dr. Flávio Sandes, junto a ele, tem 
trabalhado para concretizar o plano futuro – 
Escritório Personalizado e Especializado em Direito 
Aduaneiro – devido a grande expansão do porto 
de Suape em nosso estado de Pernambuco visando 
atender os clientes que necessitem da Advocacia 
Aduaneira, inicialmente em nosso estado. 

Destarte, necessitando de assistência jurídica, 
nossa matriz é o escritório pessoa jurídica sediada na 
Rua José Bonifácio, n. 205, sala 106, Madalena, Recife/
PE, fone (81) 3034-5654 / (81) 9268-6007 / (81) 9242-
4531 / (81) 9248-1913 / (81) 9233-1383. Basta entrar em 
contato, pois, a equipe do Flávio Sandes Advocacia 
e Consultoria Jurídica terá o prazer em atender você.

www.flaviosandes.adv.br
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www.daliecosmeticos.com.br/site

Dalie Cosméticos – um 
mercado em expansão

O mercado de produtos de beleza cresce a 
cada dia mais, isso é o que dizem estudos 
feitos pela Associação Brasileira da 
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria 

e Cosméticos, responsáveis por colocar o Brasil 
como segundo país que mais consome produtos 
no mundo. Localizada a 22 km de Ribeirão Preto 
e 297 km de São Paulo, o município de Cravinhos 
se consolida como um dos centros industriais mais 
importantes da região.

Com essa visão empreendedora, a equipe da 
Coiffer Cosméticos escolheu essa cidade para iniciar 
sua produção em 9 de abril de 1999. Voltada para 
o mercado de cosméticos sua tradição de mais 
de 17 anos vai além da fabricação de produtos de 
beleza, com o compromisso de oferecer qualidade 
e satisfação a todos os consumidores espalhados 
por todo Brasil e outros países.

Hoje mais de 300 produtos lançados para 
cabelos, maquiagem e estética são distribuídos 
diretamente aos salões de beleza, com matérias 
primas importadas e essências personalizadas 
que dão um toque especial em cada linha 
de tratamento, com embalagens exclusivas, 
fabricadas em plásticos 100% recicláveis.

Tamires Guiss
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Mais de 20 anos de experiência 
auxiliando varejistas e empresários

A Meta Assessoria Empresarial surgiu há 25 
anos, para atender a demanda do mercado 
na área de consultoria e terceirização, para 
uma rede de supermercados com 141 lojas, 

genuinamente gaúcha que após alguns anos viria a ser 
vendida para um grupo multinacional. O trabalho iniciou 
de forma modesta, com apenas dois colaboradores, 
tendo pela frente o grande desafio de automatizar 
os processos desta rede de supermercados através 
de um trabalho juntamente com os desenvolvedores 
dos sistemas de gestão e controle. Após este primeiro 
desafio, a empresa foi conquistando o seu espaço 
no mercado, ingressando em uma nova fase, de 
contínuo crescimento. Oferece aos seus profissionais e 
clientes, soluções integradas, com alta performance e 
tecnologia de ponta. Possui sistemas rodando via web, 
que possibilita aos clientes o acesso de seus dados 
via internet. Com acesso remoto, os nossos clientes 
podem acessar o sistema e sua documentação de 
onde estiverem, a qualquer horário, bem como podem 
enviar ou receber dados via internet.

Hoje a Meta atende vários segmentos: 
supermercados, centrais de compras, indústria 
de alimentos, segurança e transporte de valores, 
holdings patrimoniais e financeiras, além de postos de 
combustíveis. Especializada em assessoria completa 
para o varejo, presta serviços societários, fiscais, 

contabilidade, folhas de pagamento, consultorias, 
auditorias, perícias, laudos técnicos, planejamentos 
tributários, projetos para investimentos, Rh estratégico 
e seguros. Além disso, a empresa possui uma sólida 
experiência em centrais de negócios, desde a 
elaboração do projeto, até a formalização das centrais.

Além da matriz em Porto Alegre/RS, a empresa 
conta com duas filiais, também na Capital e uma filial 
localizada no Balneário Camboriú/SC. Para prestar 
um atendimento completo, conta com uma equipe 
especializada, formada por mais de 50 profissionais. 

A especialidade em planejamento tributário 
tem sido um dos grandes diferenciais da Meta 
Assessoria Empresarial, ao longo da sua trajetória. 
A empresa desenvolve o planejamento tributário 
com aplicação prática e imediata, de acordo com 
os processos estabelecidos por leis. O trabalho 
é executado por meio de reuniões estratégicas 
e apresentações de resultados, alinhando os 
processos já existentes e os que serão implantados. 

Para este ano, será criado o Núcleo de Inteligência 
em Supermercados. (NIS). O departamento irá centralizar 
todas as tarefas burocráticas em um único local, para 
customizar as atividades que não são finalidade dos 
clientes. “Hoje nossa atuação no mercado gaúcho 
já está consolidada, pois temos controlados em 
nosso escritório um pouco mais de 1% do PIB gaúcho. 
O mercado gaúcho como um todo está recessivo, 
mas com expectativas de retomada do crescimento, 
mesmo que moderado, para o ano de 2017 e em 2018 
acreditamos que voltará ao patamar normal”, analisa 
o diretor da empresa, Vanderlei Goulart.

www.metassessoria.com.br

Eduardo Rocha



Mídia inovadora e pioneira

A Futuremedia é uma empresa 
especializada em mídia de alta tecnologia 
de interação. O seu foco, é criar um novo 
mercado de serviços inovadores que 

melhore a comunicação das empresas com o seu 
público alvo, provendo as melhores soluções em 
tecnologia e mídia interativa, voltadas para ações 
de marketing, publicidade e entretenimento, com 
muita criatividade e eficiência.

Atenta às tendências mundiais, práticas 
comerciais e novas ações de marketing, a 
Futuremedia oferece para seus clientes produtos 
e serviços inovadores e pioneiros. O dinamismo, 
a inovação, o entretenimento, a interação e a 
tecnologia são disponibilizados através de produtos 
extraordinários, tais como: robôs interativos, telões 
interativos, espelhos interativos, totens interativos, 
secretária virtual e muito mais. 

Os produtos mais requisitados pelos seus clientes 
são o robô interativo e o espelho interativo. 

O robô interativo, que tem a estatura humana, 
fala mais de 30 idiomas e anda sozinho, é 

geralmente usado para 
as funções de apresentar 
produtos e serviços, coletar 
mailing, disponibilizar o 
mapa e a programação 
de eventos, treinamento, 
para pesquisas (utilizando 
o conteúdo do quiz de 
perguntas) ou entreter o 
público, ofertando fotos 
digitais (postando em redes 
sociais) ou impressas com 
a identificação do evento 
para difusão da marca.

O espelho interativo 
possui um espelho 

touchscreen de 154cm de altura por 60cm 
de largura, com uma moldura que pode ser 
personalizada conforme o ambiente a ser inserido. 
Ele, geralmente é utilizado para entreter o público, 
ofertando fotos digitais (postando em redes sociais) 
ou impressas com a identificação do evento para 
difusão da marca, coletar mailing e para pesquisas, 
utilizando o conteúdo do quiz de perguntas.

Atuando em todo o território brasileiro e no 
exterior, a Futuremedia tem em sua carteira de 
clientes empresas renomadas, tais como: Rede 
Globo, Shell, Petrobras, Bradesco, Bayer, Syngenta, 
IBM, Schneider Electric, John Deere, Motorola, Nestle, 
Medley, Huawei, Telefônica, TIM, Sebrae e etc.
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Márcio Melo



comercial ativa, visando as 
melhores oportunidades 
de negócios, maximizando 
valor aos clientes, 
parceiros, colaboradores 
e fornecedores. Dispõe 
também de assessoria 
técnica, logística treinada e eficaz, prezando pela 
excelência junto a seus clientes.

A gestão da Proquimil é focada na solidez, 
rentabilidade do negócio e as operações são 
conduzidas com integridade, ética e respeito pelas 
Organizações.

Está entre os principais players do mercado, 
sendo referência de excelência e sustentabilidade 
com seus produtos, serviços, processos, pós vendas 
e relacionamentos, criando um impacto positivo 
nas negociações.

Todos os esforços estão voltados para manter 
a Proquimil como a mais lembrada do segmento, 
fazendo diferença onde estiver e em tudo que faz. 
Seus clientes podem visitá-la nas maiores feiras 
internacionais realizadas em São Paulo, como a 
Expobor e Feiplastic.

Recentemente, a Proquimil foi premiada e 
certificada com o 1º Lugar no GPTW 2017(Great Place 
to Work / Melhores Empresas para se trabalhar), 
Destaque Pequenas Empresas do Estado de SP 
e também pelo Top International Business, com o 
The Winner Awards 2017. Por isso a Proquimil celebra 
com orgulho sua história, conquistas e vitórias.

Faça parte desse mundo!
Maiores informações: (11) 4061.4061
e-mail: proquimil@proquimil.com.br
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Proquimil: Desde 1977 sinônimo de 
solidez no segmento de distribuição de 

produtos químicos

A Proquimil está há 40 anos no mercado 
de negócios, obtendo o respeito e 
admiração de seus clientes, devido 
ao seu comprometimento, ética, 

responsabilidade e seriedade nas relações 
comerciais no Brasil e Exterior.

A Proquimil, sediada no município de Diadema, 
estado de São Paulo, é uma distribuidora de 
produtos químicos para empresas nos segmentos 
de borrachas, plásticos e adesivos. 

A Proquimil é uma empresa competitiva, que 
busca suprir todas as necessidades de seus clientes, 
através de um diversificado portfólio de produtos, 
de marcas líderes no mercado. Os produtos são 
enquadrados no mais alto padrão de segurança, 
certificações e com qualidade de nível internacional.

A empresa atende clientes por todo país. E 
para clientes localizados em São Paulo, capital e 
Interior, tem um diferencial nas entregas, pois faz a 
gestão de uma frota própria, agregando rapidez, 
qualidade e eficácia nas entregas dos produtos.

Soluções inovadoras são oferecidas, assim como 
atendimento personalizado, com uma equipe 

www.proquimil.com.br

Feiplastic 2017 



Productos alimenticios de 
primera calidad

A rcoiris S.A. es una empresa 
familiar dedicada a la producción, 
fraccionamiento, envasado, distribución 
e importación de productos alimenticios. 

La empresa nace el 1 de setiembre del año 1999.
Sus productos son de Primera Calidad siendo su 

slogan “Con sabor y Confianza” de tal forma que 
cuando sus clientes elijan un producto en el punto 
de venta sepan que están llevando a sus hogares 
Calidad Garantizada y Certeza de tener toda una 
empresa trabajando detrás del mismo para lograr 
su satisfacción.

La gama de productos es variada, pudiendo 
citar Hierbas medicinales, Condimentos y Especias, 
Granos, Té, Repostería, Aderezos, Salsas, Café de 
Soja, Edulcorante con Stevia, productos tradicionales 
como el Cocido soluble y Chipa, y los importados de 
las marcas brasileras Pilao y Mavalerio,  En el 2017 
se estima el lanzamiento de un promedio de 20 
productos nuevos entre los cuales se encuentran la 
Yerba Mate, Té Adelgazante, entre otros.

En cuanto a la tecnología utilizada Arcoiris 
S.A. realiza inversión constante en maquinarias 
nacionales e internacionales, esto ayuda a cumplir 
con las demandas del mercado en tiempo y forma, 
y a modernizar el departamento de producción en 
todas sus áreas.

La logística de la empresa abarca a toda la 
República del Paraguay, así como las fuerzas de 
ventas, logrando con esto presencia en todos los 
supermercados, comercios y despensas del país.

En los últimos años la empresa ha incrementado 
la inversión en el área de marketing y publicidad 
auspiciando los principales programas de radio y 
televisión a nivel nacional, medios escritos del rubro 
gastronómico, como también ha estado presente 
en eventos importantes como exposiciones, 
congresos y cursos de cocina.

Siendo una empresa de origen familiar, no deja 
de sorprender el posicionamiento ganado en el 
mercado donde compite directamente con las 
principales marcas nacionales e internacionales, 
por lo cual ya ha recibido premios y reconocimientos 
que avalan el trabajo de Arcoiris S.A.
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www.arcoirissa.com.py

Oscar Ortega Benítez
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Moraes Velleda – Uma 
empresa completa

Há mais de uma década atuando no mercado 
de prevenção de perdas, a Moraes 
Velleda é nacionalmente reconhecida 
pela excelência em consultoria em gestão 

de risco para as operações de toda a cadeia 
logística- seguradoras, corretoras, embarcadores, 
operadores logísticos, transportadoras, empresas 
de tecnologia e gerenciamento de risco. 

A empresa tem como princípio fundamental 
o sigilo da informação, aliado a inovações 
tecnológicas e soluções personalizadas para 
melhorar sua produtividade e auxiliar nas 
dificuldades vivenciadas pelos clientes em suas 
operações, proporcionando mais segurança e 
melhores resultados para todos os players. 

Com uma equipe de Técnica em Informática própria, 
consultores especializados e gerentes comerciais 
capacitados para apresentar a melhor solução, de 
acordo com a necessidade do cliente, a Moraes 
Velleda se consolida, a cada ano, criando tendências 
de mercado com excelência e assertividade. 

Uma estrutura completa, moldada para 
proporcionar segurança, eficiência e sigilo nas 
operações dos players de toda a cadeia logística.

www.moraesvelleda.com.br

Sr. André Moraes Velleda






