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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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responsabiliza por conceitos e 
opiniões manifestados, bem como, 
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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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Prodetech Group 
Segurança ao seu 

alcance!

“Durante o curso de Direito, passei 
a interessar-me pela Segurança 
Pública tendo em vista o aumento 
da violência nos últimos anos. 

Observando o grande mercado que estava em 
busca de reforços para proteção residencial, 
patrimonial, física e pessoal, no ano de 1998, 
apostei em um novo negócio: a PRODETECH”, conta 
Marisa Aluz Araújo, Diretora. 

Repleto de desafios e oportunidades, o trabalho 
iniciou em um pequeno imóvel na zona sul de São 
Paulo, com prestação de cursos, treinamentos e 
consultoria empresarial.

Marisa, com sua visão de mercado e vasto 
conhecimento, investiu, em 2000, no projeto 
de fornecimento de Segurança Eletrônica 
com monitoramento de alarmes, câmeras, 
sensoriamento perimétrico e controle de acesso.

Com o aumento do índice de roubos e furtos 
de veículos em São Paulo, pensando na demanda 
da proteção direta do cliente, em 2008 foi iniciado 
o projeto de Rastreamento Veicular, solução de 
baixo custo e alta qualidade, que no primeiro ano 
já possuía cerca de 300 veículos rastreados.

A partir daí, nasce a Prodetech Group, especialista 
em segurança e terceirização de serviços. 

O Grupo é composto por um ciclo de consultoria, 
assessoramento, treinamento e capacitação, 
planejamento e execução de projetos, nas áreas 
de segurança eletrônica, rastreamento veicular, 
terceirização de serviços, cursos e treinamentos.

5www.thewinner2016.com

MATÉRIA DE CAPA www.prodetechgroup.com.br 

Com duas unidades localizadas na zona sul de 
São Paulo, encontra-se em construção a terceira 
unidade da Prodetech, também em São Paulo.

Com representação internacional (Paris – 
França), além de parceiros em Portugal e Reino 
Unido, a Prodetech é uma empresa associada e 
certificada pela ABESE (Associação Brasileira das 
Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança), 
órgão de âmbito nacional, voltado à evolução da 
segurança eletrônica. 

No segmento de segurança eletrônica, a 
Prodetech possui central de monitoramento própria 
24 horas, com alta tecnologia e equipamentos 
de última geração, para o pronto atendimento 
de eventos, bem como equipes próprias de 
pronta resposta em casos de ocorrências, com 
comunicação a Polícia Civil e Militar.

No segmento de rastreamento veicular, 
proporciona a seus clientes tranquilidade, 
monitorando veículos em geral e frotas em tempo 
real, além de permitir ao cliente acompanhamento 
24 horas da localização do veículo através do 
acesso remoto, a partir de smartphone, tablet ou 
notebook. 

No segmento de terceirização de serviços, 
fornece a seus clientes mão de obra qualificada 
e treinada para as mais diversas áreas, como: 
portaria, recepção, limpeza, zeladoria, manutenção 
e motorista particular.

Conta com equipe de recursos humanos 
com colaboradores qualificados para buscar 
nos quadros de funcionários ou no mercado, 
profissionais com as características adequadas, 
tanto física, quanto comportamental e psicológica, 
voltada para cada cliente.

Ainda possui centro de treinamento próprio, 
onde a Prodetech prepara seus colaboradores 
de acordo com as normas e procedimentos da 
empresa, bem como as exigidas pelo cliente, 
reciclando-os periodicamente. Existindo ausências 
por motivos diversos, possui uma base em sua matriz, 
na qual permanecem colaboradores disponíveis 
24 horas para cobrir qualquer eventualidade nos 
postos de serviços. 

Ao longo de sua trajetória de sucesso, a Prodetech 
conquistou clientes de diversos segmentos, como: 
condomínios residenciais e comerciais horizontais 
e verticais, grandes redes, hotéis, transportadoras, 
importadoras, concessionárias, instituições 

financeiras, construtoras, escolas, shopping 
centers, clubes e diversos prestadores de serviços 
em geral. 

Segurança um mercado em expansão

Em 2017, a Prodetech Group iniciou uma parceria 
de vendas de Rastreamento Veicular com 
assistência 24 horas para veículos e residências, 
com a grande empresa de Call Center VOXLINE. 
Com o rápido crescimento da empresa, bem como 
com a abrangência da localização dos clientes, 
estão em desenvolvimento mais duas “bases” de 
atendimento, localizadas na zona sul de São Paulo 
e litoral paulista, na cidade de Santos.

Em 2017, foi agraciada pela 2ª vez no ano, 
com prêmios de Melhor Empresa no Segmento 
de Segurança, em razão da alta qualidade dos 
serviços prestados e compromisso com o cliente. 

Na ocasião, o Assessor da Presidência, Clóvis 
Ferreira de Araújo Filho, em palestra reconheceu 
a importância dos Prêmios para as empresas 
brasileiras no atual momento de recuperação 
econômica do País.

Depoimentos:
Prodetech Segurança Eletrônica 

“O Buffet Bugui Ugui (ANC festas LTDA) gostaria de 
manifestar o profundo e sincero agradecimento 
referente ao atendimento nesses meses iniciais 
passamos a utilizar os serviços da Prodetech. A 
diferença em relação a outra empresa concorrente 
que nos atendia é gritante, nos sentimos realmente 

Marisa Aluz

Colaboradores Prodetech
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TorresConsulting: Una 
empresa Top en el campo de 

la ingeniería

TorresConsulting es una empresa dedicada 
a brindar capacitaciones y soluciones 
integrales en el campo de la ingeniería. 
Su sede central se ubica en Córdoba, 

Argentina y cuenta con un equipo interdisciplinario 
de profesionales argentinos y extranjeros de 
amplia trayectoria en el medio y personal técnico 
altamente calificado. 

CEO

Su CEO, Leandro Daniel Torres es Mgter. en 
Dirección de Empresas e Ing. Eléctrico Electrónico. 
Brinda consultoría tanto en Argentina como en el 
exterior, por lo que trabaja continuamente para 
posicionar a TorresConsulting como la mejor opción 
en el desarrollo e implementación de soluciones 
empresariales en América Latina .

Leandro Torres es también director de 
Educación a Distancia en la UTN-FRC e investigador 
del Ministerio de Educación de la Nación, participa 
como disertante en Congresos nacionales e 
internacionales y es autor de varios libros de 
Gestión de Mantenimiento y Producción siendo 
docente en Carreras de Grado y Posgrado en 
Argentina y el extranjero. 

 

Conozca la compañía 

To rre s Co n s u l t i n g 
es una empresa que 
posee dos divisiones.

Una está dedicada 
a ofrecer servicios de 
consultoría, capacita-
ción e implementación 
de soluciones empre-
sariales en calidad, 
mantenimiento y pro-
ducción. Su objetivo 
es aumentar la capacidad competitiva de los 
clientes, introduciéndolos en las herramientas y 
metodologías más modernas.

Contando tecnológicamente con Software de 
apoyo para la gestión del RCM, RCA/RCFA, cálculo 
de Weibull, FMEA y de comunicaciones. 

La segunda división se encarga de preparar 
sistemas contra incendios, asesorando en el 
diseño de instalaciones económicas y dentro del 
marco legal vigente. De esta manera, realiza tanto 
las obras de detección y extinción de incendios 
como su mantenimiento, conforme a la norma 
NFPA 72 (Sistema de Detección y Alarma de 
Incendio) y la norma NFPA 25 (Instalaciones Fijas 
contra Incendios). 

www.ltorresconsulting.com.ar

7www.thewinner2016.com

Tapa de libro getion de activos

Mgter Leandro Daniel Torres

seguros, pois somos contatados com frequência 
sobre horário de abertura e fechamento de nosso 
estabelecimento, seguido de visitas técnicas 
quando necessárias atendidas prontamente, 
nos casos de disparos a viatura sempre está na 
porta segundos depois do ocorrido, além disso a 
cortesia de todos atendentes.Com certeza para 
nós foi uma grande diferença de atendimento e 
na relação custo x benefício ainda maior, sendo 
que o plano oferecido para nós nada diferenciou 
em relação ao investimento, mas nos serviços 
nós sentimos 100% de superioridade. Realmente 
recomendamos!”

Aymard Caccaos
Diretor – Buffet Bugui Ugui

Prodetech Rastreamento Veicular 
“Na qualidade de gerente comercial da empresa 

Imperial Bakery, distribuidora de ingredientes para 
panificação e confeitaria da marca Fleischman 
para a grande São Paulo, expresso nossa 

satisfação pelo eficiente serviço prestado pela 
Prodetech. Dentre os ganhos obtidos com a troca 
de prestadora na área podemos destacar: 

Melhoria no sistema de monitoramento com 
maior acompanhamento da movimentação da 
frota de entrega; 

Uso de equipamentos e sistemas mais 
aperfeiçoados;

Melhor resposta às ocorrências com apoio de 
equipes de campo (Excelente nível de resgate de 
veículos sequestrados, garantindo zero de perdas 
no período tendo como consequência redução 
de gasto com seguro) e funcionários treinados 
que demonstram bom nível de capacitação na 
execução de suas funções.

A Prodetech tem nos dado a segurança e a 
confiança necessárias para o desenvolvimento 
de nossa atividade comercial, por isso tem nossa 
recomendação”. 

Claudio de Lima
Gerente Comercial – Imperial Bakery

Prodetech Terceirização de Serviços
“A Prodetech vem nos auxiliando há um 

pouco mais de três anos. Nesse período percebi 
a responsabilidade e compromisso de seus 
proprietários e funcionários com seus clientes, 
sempre com agilidade e transparência nos serviços 
prestados, indicamos! Parabéns pelo sucesso!”

Rodrigo Lobo
Síndico – Condomínio Vision Brooklin

Entre em contato conosco:
www.prodetechgroup.com.br - (11) 2348-8080

Clóvis Ferreira de Araújo Filho



Radico – Pioneer 
in Organic Hair 
Colors

Established in the year 1992, We at Radico are 
involved in setting new bench marks in the 
field of natural and Organic cosmetics. We 
specialise in Natural and organic hair colours.

Radico is an Indian based medium size multinational 
company corporate office and factories in India and 
distribution ware house and international office in 
Torrance, Los Angeles, California USA.

Under the visionary guidance of Founder and 
Director Mr. Sanjeev Bhatt, the company has been 
achieving new heights in the field of natural hair 
care. Mr. Sanjeev Bhatt  a science graduate and 
MBA from one of the top 5 business schools of India, 
is not only  an expert of International Marketing  but 
also one of the very  few experts and specialists in 
the field of 100% Natural hair colour across the globe.

Radico believe in creating unique high quality 
Natural Hair colours based on continuous research, 
experiments and Ayurveda. Continuous efforts are 
made in order to attain highest possible quality 
consistency in Natural products, which is very difficult 
task as Mother Nature is not in our control.

We have a team of highly qualified research 
professionals, Ayurveda experts, and cosmetic 

production experts to render flawless and high 
quality products. 

We started with Natural Henna in 1992, and 
with Japan market. Learned a lot from Japanese 
regarding quality as Japan market demand very 
high quality and consistency even with Natural 
products. Japan experience taught us quality, 
helped us in expanding our business to other 
countries with quick acceptability. After Natural 
henna, on high demand of Japanese consumers 
we developed Henna & herbs based Natural hair 
colours, followed by 100% Natural hair colours and 
finally organic hair colours which is probably the first 
in world to be certified organic by ECO-CERT.

Now our focus is on developing more 100% 
Natural and certified organic cosmetics, for the  
safety and health of society , it is a demand of 
present and future. 

We believe that “Organic is real Natural”

Mission: To help people reveal their inherent 
beauty Naturally

Products

·• 100% Natural and certified  Organic Hair colours- 
Brand “ Colour Me Organic”
·• 100% Natural certified organic henna
·• Natural Hair colour Premium - Brand - “ Sunab”
·• Herbal based hair colours - Brand “ Radico”
•· Herbal based hair colour cream - Brand “ Radico 
Italiano”

9www.thewinner2016.com

www.colourmeorganic.com www.facebook/colourmeorganic.com

Market Penetration

Owing to our premium quality and service we 
have been able to extensively penetrate both 
domestic and International markets. Presently we 
cater to the client’s needs of Japan, USA, Canada,  
UAE, New Zealand, Australia,  Bahrain, Taiwan, 
Spain, Sweden, Hungary,Germany, Switzerland, 
Austria, Spain, Denmark, Finland, Netherland, 
Romania, Slovenia, Lithuania, Singapore, Puerto 
Rico, Guatemala, Aruba,  Saudi Arabia, Korea, etc., 
present in more than 50 countries

We have received huge accolades from both 
overseas and domestic markets for the quality 
of our products manufactured. Demand for our 
certified organic hair colour is fast increasing.

In India  too  with increase in awareness about 
natural and organic safe products and increase 
in health consciousness demand for our organic 
products is increasing fast , at the moment we are 
present in around 500 + organic stores pan India 
and everyday new stores are adding , apart from 
very good online presence of our brand .

Our Business Policy and Philosophy

We have a unique business model worth 
emulating. It is based on honesty, ethics, 
transparency and long-term association. 

We believe in philosophy of Good Karma and 
maintaining a balance in life. This philosophy 
encourages us to remain truthful, honest and hard 
working all the time.

Achievements and Awards

Radico has made huge leaps in the field of 
natural cosmetics to be a reckoned name. We 
owing to our excellent strides made in cosmetic 
quality research and attaining highest customer 
satisfaction, are proud recipient of following 
awards and recognition:

• The Arch of Europe Gold Star Award For Quality for 

year 2001, at Frankfurt Germany by BID
• Award for best performance of the year 2002 from 
Council of International Awards, UK
• Niryaat Shiromani Award for Exports for year 2003 
at New Delhi, India
• Certificate of Appreciation-from Beauty Association 
of Nepal for Herbal Beauty Products
• Verified & Declared “Very Good “ by OKO-TEST, 
Germany (Brown & Auburn Red)
• The Bizz Award Winner  by WORLD COB, Washington 
USA, 2016 
·• Best Enterprises award Winner, Germany, 2016.
• Oxford Academic Union recognised and honoured 
Mr. Sanjeev Bhatt, CEO & Founder of Radico Organic 
Hair Colour with a title of ‘Honorary Professor of the 
Academic Union, Oxford’ for scientific  research and 
lifelong work in Natural & Organic Hair Colour.
• Best Quality award from Mexico for Organic hair 
colours presence in Central America , in March 2017
• Finalist - NEXTY Award  for Best Natural Beauty 
Product, USA, 2016
• In Top 10 Beauty Products at Beauty World 2016, 
Dubai.
• Nominated for Best quality award in Brazil, Award 
declaration in July 2017

You may kindly also visit our web site and also 
Facebook page for global feedback about product.

New Research work under progress

• Development of 100% Natural dye by extracting 
Melanin from human hair.
• Development of pure herbs extracts by using 
special techniques so that all constituents of herbs 
are alive and active hence rendering highest 
efficacy and 100% purity.
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Infinity Partners: Motivação, foco e 
muito mais que negócios

AInfinity Partners surgiu 
da necessidade 
de um transporte 
seguro, com 

atendimento diferenciado e 
com a prontidão que você e 
sua empresa necessitam.

Com suas atividades 
iniciadas em 2009, a empresa 
tem como especialidade a 
locação de veículos de luxo 
blindados e regulares, serviço 
de translado e também 
o transporte empresarial, 

exercendo gestão e reduzindo custos para o 
transporte dos executivos, familiares e funcionários 
de empresas de pequeno a grande porte.

Com sua matriz em São Paulo, que é liderada 
pelo diretor e fundador Leandro Ito, a Infinity 
Partners se destaca com uma proposta inovadora 
e ousada e cada vez mais vem conquistando 
clientes em todo o território nacional, atuando 
hoje em mais de oito capitais e o Distrito Federal.

“Oferecemos nossos serviços com excelência 
e qualidade através da satisfação e solução das 
necessidades de nossos clientes. Nós trabalhamos 
dentro de um processo de melhoria contínua e 
estamos sempre atualizando nosso processo de 
trabalho para que assim nossa frota e equipe consiga 
estar sempre um passo a frente” explica Leandro Ito.

Em 2011 iniciou-se o atendimento direto a 
empresas internacionais de países como Alemanha, 
Japão, Estados Unidos, Inglaterra, França e Holanda.

Com mais de sete anos de Know-How no 
segmento, a Infinity Partners atua sob a autorização e 
supervisão do Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, 

Polícia Civil e o D.C. P (Divisão de produtos controlados).
A empresa é afiliada a Amcham (Câmara 

americana de comércio) e ao programa Quality Brasil 
e desde 2013 vem recebendo inúmeras nomeações 
e premiações por seu destaque.

Com uma frota própria de veículos de luxo em três 
segmentos, sedans, SUVs e Minivans, e uma equipe 
de profissionais bilíngues e veteranos no ramo de 
transportes, a Infinity Partners segue trabalhando 
seriamente e seguindo condutas éticas, para ser 
referência em segurança e qualidade no setor, 
despontando no mercado de transportes com 
prontidão, segurança, conforto e se destacando 
pelo seu atendimento diferenciado.

Seus veículos contam com serviços padrão 
como rastreamento via satélite 24/7, seguro para 
todos os passageiros, seguro civil e terceiros, e 
ainda conta com um BackOffice para auxiliar seus 
clientes com um canal de atendimento e reservas 
24/7, aplicativo de reservas, monitoramento de 
trânsito em tempo real, acompanhamento de 
pousos e decolagens em todos os aeroportos, etc.

É uma empresa solidária a questão da Infância 
e mantém parcerias com entidades como a 
UNICEF, participando frequentemente de eventos 
sociais e beneficentes relacionados à criança e ao 
adolescente.

Conheça mais da Infinity Partners acessando o 
site da empresa.

Bradesco Seguros – O maior 
conglomerado de seguros da 

América Latina

Maior conglomerado de seguros da 
América Latina, o Grupo Bradesco 
Seguros tem atuação multilinha 
nos segmentos de Automóveis, 

Ramos Elementares, Saúde, Vida, Previdência 
Complementar e Capitalização, com presença em 
todas as regiões do país. 

Há 15 anos consecutivos, o Grupo figura como “Top 
of Mind” na categoria “Seguros”, premiação anual 
concedida pelo conceituado Instituto Datafolha às 
marcas mais lembradas pelo consumidor.

O Grupo encerrou o primeiro trimestre de 2017 com 
faturamento de R$ 17,9 bilhões, valor 18,2% superior 
ao registrado em igual período do ano anterior. 

Na mesma base de comparação, o lucro líquido 
permaneceu estável, totalizando R$ 1,4 bilhão, com 
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Ajustado de 
20,2%. 

O total pago em indenizações e benefícios 
atingiu R$ 14 bilhões, alta de 16,6% sobre o valor 
registrado no primeiro trimestre de 2017. 

Houve ainda manutenção do Índice de 
Eficiência Administrativa no patamar de 4,0%, um 
dos menores dos últimos períodos, refletindo o 
benefício gerado com a racionalização de gastos. 

A atuação do Grupo tem como alicerce uma 
moderna estrutura formada pelas centrais 
de atendimento telefônico, internet, 200 

dependências próprias e mais de 44 mil corretores 
ativos, além do apoio da rede composta por mais 
de 4,7 mil agências do Banco Bradesco. 

Em 31 de março de 2017, participavam do 
Grupo Bradesco Seguros as seguintes sociedades: 
Bradesco Seguros S.A., Bradesco Auto/RE 
Companhia de Seguros, Bradesco Saúde S.A., 
Atlântica Companhia de Seguros, Bradesco Vida 
e Previdência S.A., BMC Previdência Privada S.A, 
Bradesco Capitalização S.A., Mediservice Operadora 
de Planos de Saúde S.A., Odontoprev S.A., Bradesco 
Argentina de Seguros S.A., BSP Empreendimentos 
Imobiliários e BSP Affinity.
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www.infinitypartners.com.br www.bradescoseguros.com.br

Leandro Ito
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Flixtv – Soluções em 
transmissão ao vivo pela internet

Flixtv é uma empresa que 
está há mais de 10 anos no 
mercado provendo soluções 
em transmissão ao vivo pela 

internet, hospedagem de streaming 
e gravações para exibição off-line 
para empresas de pequeno a grande 
porte, orientada para criação de valor 
ao cliente, através de uma equipe 
qualificada, visando reduzir custos e 
diferencial para as empresas. 

Através de uma tecnologia de ponta 
garante 100% de interoperabilidade, 
seja em navegadores web ou 
dispositivos móveis (Iphone, Android, 
Ipad) por diversos meios como canal 
do Youtube, Facebook, Twitter, Azubu e Twitch.
tv. Na transmissão podem utilizar não apenas da 
imagem e do áudio do evento, como também 
das apresentações de Power Point que podem 
ser exibidas também de forma simultânea, chat 
online oferecendo interatividade e, se o cliente 
preferir, acesso restrito. Possuem servidores 
localizados no Brasil e EUA, com o melhor delay 
Brasil, possibilitando assim transmissões ao vivo 
de leilões com delay de 1 segundo. Ao vivo ou sob 
demanda, sua equipe está preparada para ir 
até onde o evento acontece. Levam tudo o que 
o cliente precisa, internet, equipamentos e uma 
equipe qualificada.  É claro que, após a transmissão, 
podem disponibilizar o vídeo gravado para as 
pessoas que perderam o evento. 

Além de todos os recursos para uma transmissão 
ao vivo de qualidade oferecem a criação de 
aplicativos para sua empresa. Através de uma 

plataforma proporcionam amplos recursos de design 
que levam o seu aplicativo para um nível superior. 
O seu projeto pode ser desenvolvido diretamente 
para Android, iOs e Windows Mobile. Participam do 
projeto desde a criação até o envio nas lojas. 

Localizado na região do Brooklin, em São Paulo, 
a FLIXTV disponibiliza de espaços para realização 
de cursos, treinamentos, palestras e lançamento 
de produtos. Todos os espaços possuem ar-
condicionado, toaletes e equipamentos 
audiovisuais como: computadores, projetores 
multimídia e sistemas de som. Agende uma visita e 
conheça a FLIXTV. Dê um play no seu evento. 

FFA é premiado por 
conciliações no TRT-RJ

O FFA, escritório com 35 anos de atuação 
e 14 unidades no país, recebeu 
reconhecimento junto ao Tribunal 
Regional do Trabalho do Rio de Janeiro - 

TRT-RJ por sua participação na Semana Nacional 
de Conciliação Trabalhista de 2017. A unidade 
carioca do FFA foi o escritório que realizou o 
maior número de conciliações durante a Semana, 
ocorrida no final de maio. 

A Semana de Conciliação é uma iniciativa do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) 
e dos 24 TRTs, que visa estimular a solução de 
conflitos por meio do diálogo e reduzir o tempo de 
tramitação dos processos. Segundo dados do CSJT, 
a união de esforços fez com que 71.940 audiências 
fossem realizadas em todo o país, beneficiando 
quase 200 mil pessoas.

“É com grande alegria e satisfação que 
recebemos o reconhecimento do trabalho realizado. 

Agradecemos toda equipe do TRT-
RJ, que também manifestou seu 
agradecimento ao escritório pelo 
número de conciliações atingidas. 
É uma honra ao FFA receber este 
reconhecimento!”, afirma Dra. 
Luciana Cossão, advogada do FFA.

O FFA também contribuiu para 
que o TRT-RJ fosse o 2ª Tribunal 
nacional com mais conciliações ao 
longo da programação da Semana 
de Conciliação. A Dra. Michele 
Rangel representou o escritório na 
cerimônia ganhando o título de 
advogada que mais conciliou. O FFA 

ainda fez parte da abertura da semana, quando 
homologou o primeiro acordo desta edição.

O FFA conta com escritórios em nove estados 
brasileiros e dispõe de uma estrutura de 
atendimento jurídica trabalhista atualizada, tanto 
em âmbito administrativo como judicial. 

Com atuação ampla também na área tributária, 
voltando o atendimento personalizado para o setor 
empresarial, com soluções de passivo tributário, 
recuperação de créditos e acompanhamento 
administrativo e fiscal. 
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Na foto, os Doutores Álvaro Ferrareze, Luciana Cossão e Michele Rangel, do FFA
Fábio Marçal Blanco
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Easy-Way do Brasil : Excelência 
em Sistemas Tributários

Fundada em 1991 por ex-auditores, a Easy-
Way do Brasil firmou-se no mercado como 
empresa líder em sistemas para as áreas 
contábil, fiscal e tributária. 

Atende mais de 15.000 organizações de grande 
porte de diversos segmentos, destacando-se pela 
excelência de seus produtos e do seu atendimento 
pré e pós-venda que, ao longo do tempo, 
tornaram-se sua marca registrada.

O profundo compromisso com a qualidade, 
aliado à agilidade e à competência de profissionais 
de alto nível, faz com que a Easy-Way desenvolva 
soluções completas que atendem às constantes 
alterações na legislação, sempre em tempo hábil. 

Sistemas:

Easy-I.R.P.J.: o mais completo software para 
apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - ECF;

Easy-Tributos: solução completa para retenção de 
impostos com conciliação DIRF x DCTF;

Easy-Transfer Pricing: software completo para 
cálculo integral e apuração total do preço de 
transferência;

Easy-Judicial: o melhor software para 
acompanhamento e controle dos 
questionamentos tributários;

Easy-Sped Contábil: solução completa em 
gerenciamento contábil e pioneira na geração 
dos arquivos SPED Contábil;

Easy-Sped Fiscal: solução completa na geração e 
auditoria das informações para os layouts do SPED 
Fiscal e da EFD-Contribuições;

Easy-ePis/Cofins: o melhor software para 
geração completa da EFD-Contribuições;

Easy-eSocial: solução completa para geração, 
controle e envio dos eventos do eSocial.

Diferenciais:

• Adaptação total à legislação vigente e 
atualizações em tempo hábil, garantidas 
contratualmente;

• Real unificação de processos em sistemas alinhados 
com as tecnologias mais modernas do mercado;

• Pleno domínio da matéria legal referente aos 
sistemas, que garante a assistência, assessoria e 
suporte permanente no sistema;

• Soluções homologadas pelo mercado, além 
da confiabilidade e solidez de uma empresa 
tradicional e especializada.

comercial@ewb.com.br  |  (55) (11) 5180-5400 
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ASCADM - 
Administração 
de condomínios

A ASCADM Serviços em condomínios 
tem por objetivo uma parceria 
administrativa com corpo administrativo 
do condomínio. Seu gestor atuando há 

mais de 19 anos no mercado de administração 
de condomínios acumulou larga experiência para 
garantir segurança e confiabilidade aos nossos 
clientes por meio de uma diferenciada assessoria 
administrativa. Auxiliamos os(as) síndicos(as) e 
gestores na tarefa de minimizar ao máximo o custo 
da gestão administrativa e diminuir os riscos da 
atividade administrativa no condomínio, com base 
no constante aprimoramento de nossos sistemas, 
funcionários bem capacitados, colaboradores de 
qualidade e transparência em nossos serviços.

Missão
Promover de forma eficiente à utilização dos 
recursos garantindo o bem social dos condôminos;
Prestar serviços de excelência aos condôminos;
Promover segurança, confiança e facilitar nas 
informações aos condôminos;

Visão
Ser uma empresa organizada buscando sempre a 
excelência em gestão administrativa.

Valores
Transparência, Honestidade, lealdade e 
profissionalismo.

Gerontel – um modelo mais 
humano de cuidar

Nossa família ao longo dos anos se 
dedica a cuidar de idosos com carinho, 
amor e profissionalismo, transformar o 
eterno e arcaico “tabu” das famílias em 

institucionalizar seus entes queridos. Com foco 
na quebra deste paradigma e na intenção de 
transformar esta experiência em algo prazeroso 
e sociável, em um modelo mais humano, tirando 
aquele “peso” do medo de ser criticado pelos 
demais familiares, esta é a nossa meta, pela qual 
trabalhamos incansavelmente. 

Materializar este sonho foi e é talvez a parte mais 
difícil de se fazer em nossas vidas como empresários. 
Em um mercado regulado por muitas leis e normas, 
emanadas de todas as esferas governamentais e 
ainda enfrentando um longo período de recessão 
em nosso país, a administração da Gerontel Assisted 
Living, um hotel geriátrico na cidade do Rio de Janeiro, 

se dedica diuturnamente 
a melhorar seus processos, 
continuamente treinar 
nossa equipe de 
profissionais e melhorar 
o atendimento aos 
hóspedes.

Dispomos de aco-
modações confortáveis, 
equipe multidisciplinar 
presente e focada no 
atendimento não só 
das necessidades dos 
hóspedes e seus familiares, 
mas também dedicados a 
superar suas expectativas. 

Investimos também na geração de energia 
elétrica fotovoltaica com a instalação de uma usina 
micro geradora, capaz de prover toda a nossa 
demanda por energia elétrica de matriz limpa e 
sustentável.

Somos uma empresa que tem a experiência de 
quarenta e dois anos em atividade e que chega a 
terceira geração de dirigentes, com a vitalidade de 
uma “startup”.  Isso demonstra que só uma boa ideia 
não é o bastante, materializa-las é imprescindível 
para atingir o sucesso.
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Giovanni Alevato e Maria do Carmo Alevato

Sidney de Queiros Maciel e Shirley de Oliveira do Amaral
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Conozca la 
trayectoria 
de Servisoft

Afines de los años 80, recién recibido de 
Ingeniero y con el entusiasmo que en esos 
años le generaba la informática Diego 
Eduardo Gonzalez comienza a prestar 

servicios desarrollo software para empresas. 
Oriundo de una zona eminentemente agrícola 

ganadera, decide en 1989 formar una sociedad en 
la ciudad de Villa Angela (pequeña localidad del 
norte argentino) con el objetivo de prestar servicios 
de consultoría y soporte informático a empresas del 
sector algodonero , fundando la primera empresa del 
grupo: Servi Soft SRL. Esta empresa pionera en su zona 
en la industria del Software se aboca mayormente al 
sector algodonero y en especial a la automatización 
de los procesos de las Desmotadoras de algodón .

En un breve lapso de tiempo, sus productos y servicios 
se expanden por la provincia del Chaco, Formosa, 
Misiones, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa 
y Capital Federal logrando una reconocida trayectoria 
de más de 25 años en el desarrollo de software. 

Pasado el tiempo y ante la carencia de señal de 
Internet en la localidad de radicación de su empresa y 
buscando brindar mejor calidad de servicios a sus clientes 
que por entonces se hallaban dispersos por varias 
provincias, el Ing. Gonzalez decide conformar una segunda 
sociedad en el año 1997 fundando otra empresa: Interret 
Villa Ángela SRL. más conocida por sus siglas: VAI. 

Esta última se dedicaría en principio a brindar 
servicios de conectividad a sus propios clientes, pero 
luego también a proveer el primer servicio de internet 
con que conto la localidad de Villa Angela para los 
vecinos de la ciudad.  

Ambas empresas con base tecnológica conforman 
el Grupo Servisoft.

Mas cerca en el tiempo, durante el transcurso del año 

2010, se decide reformular y reestructurar el funcionamiento 
de las empresas y se da inicio a un proceso que impulsaría 
una nueva etapa en la vida de ambas. 

Con el asesoramiento de un consultor con 
basta experiencia en la gestión de compañías 
multinacionales en EEUU, Europa y Latino América, se 
confecciona un Plan Estratégico denominado “Visión 
Grupo Servisoft” que sienta las bases de un cambio 
radical en la cultura organizativa de las empresas con 
un profundo impacto en su gestión y en la calidad de 
los servicios que se prestan. 

En la línea de profundizar ese compromiso de 
la empresa con la mejora continua y la satisfacción 
de sus clientes a partir del año 2013 Servi Soft SRL 
certifica normas de calidad ISO 9001:2008.

Las compañías se enfocan principalmente en el 
sector algodonero y cuentan con una serie de productos 
destinados a la industria del desmote automatizando la 
captura de información de las fábricas. 

Con estas aplicaciones su servicio se expandió 
permitiéndole contar en el presente con importantes 
clientes como Tipoiti SA, Inversiones Privadas SA, 
Louis Dreyfus ARGENTINA SA , Marfra SA , entre otras, 
convirtiéndola en la empresa número uno del país en la 
prestación de servicios al sector algodonero. 

Actualmente las compañías se encuentran 
incursionando en tecnologías web que facilita la 
interacción entre el productor y el desmotador, y de 
esa manera mejora los tiempos de consultas y brinda 
información respecto al estado del desmote y los 
rindes obtenidos.

De esta manera Grupo Servisoft se consolida  como un 
referente tecnológico en el norte argentino brindando 
conectividad y soluciones informáticas de calidad.

FAFIRE – Pioneirismo em Ensino 
Superior em Pernambuco e 

Região Nordeste

Criada em 1940, a Faculdade Frassinetti 
do Recife - FAFIRE, foi uma das primeiras 
Instituições de Ensino Superior de 
Pernambuco e do Nordeste. Mantida pela 

Congregação de Santa Dorotéia do Brasil, visa a 
formação de profissionais com sólida competência  
técnica, ética e humana para atender as demandas 
do mercado atual, nos mais diferentes setores.    

Considerada uma das melhores Faculdades 
Privadas do País, de acordo com o Ranking Universitário 
Folha de São Paulo 2016 (RUF), recebeu, em 2017, a nota 
máxima do Ministério da Educação - MEC, reafirmando 
a excelência em ensino e educação no Brasil com o 
conceito 5. Com uma equipe de docentes qualificados 
e de referência no Estado, a Faculdade oferece cursos 
nas áreas de Gestão e Negócios, Saúde e Educação.

Ao longo de 76 anos, a Faculdade FAFIRE 
mantém-se fiel à tradição de formar profissionais 
com base no diálogo e na autonomia do ser 
humano e em sintonia com as atualizações técnico, 
pedagógicas e tecnológicas. Para isso, dispõe de 
infraestrutura de ponta, que inclui laboratórios 

didáticos, laboratórios de informática, biblioteca, 
clínica psicológica, Empresa Júnior, equipamentos 
de audiovisual e Escola de Idiomas.

Em constante atualização, a Faculdade prima 
pela construção do conhecimento articulado 
ao ensino, a pesquisa e a extensão, de modo 
a estimular o pensamento crítico, o espírito 
propositivo, a criação cultural e o trabalho social.

Atualmente, a Instituição atende estudantes 
com diversificadas faixas etárias que buscam, na 
graduação, formação de qualidade e inserção no 
mercado de trabalho. Já na pós-graduação, a FAFIRE 
recebe profissionais atuantes no mercado, com 
objetivo de aprofundar conhecimentos, adquirindo 
novas ferramentas para o crescimento profissional.

No campo da extensão, a Faculdade FAFIRE 
fortalece a ligação entre a Instituição e a 
sociedade através da realização de trabalhos 
de empoderamento social voltados às crianças, 
jovens e adultos nas áreas de saúde mental, artes, 
apoio à comunidade e formação profissional.

A partir de uma visão transdisciplinar e do 
olhar inclusivo, a FAFIRE acompanha as mudanças 
socioculturais globais que tem caracterizando a 
contemporaneidade, dentro 
do respeito às pluralidades  
culturais, religiosas, ideológicas 
e de gênero. Para os próximos 
anos, a meta é expandir os 
campos de atuação com 
ampliação do número de 
cursos e, também, tornar-se 
um Centro Universitário.
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Em pé: Alisson Vera Cruz, Uranilson Carvalho, Moises Benigno, Rejane Martins, Wal-
nea Lima e Gildo Galindo. Sentadas: Maria do Socorro Lopes e Maria das Graças

Ing Diego Eduardo Gonzalez
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Atendimento de qualidade é 
com a Assercon

A Assercon foi constituída em novembro de 
1987, a qual este ano estará completando 
30 anos de atuação no segmento de 
prestação de serviços contábeis as 

empresas de todos os segmentos.
Sua característica sempre é a de acompanhar 

as inovações tanto em software de sistemas 
contábeis bem como em equipamentos para 
aprimorar sua excelência na execução das tarefas 
para os seus clientes.

Mantém também sempre a aprimoramento 
profissional, dos seus colaboradores, com 
participação em seminários, congressos, workshops 
e cursos, para atualização e capacitação.

A assessoria aos empreendedores é sempre 
atuante para que através das análises das 
informações do desenvolvimento dos seus 
negócios possam ter uma gestão focada para 
elevar os índices de crescimento.

A consultoria aos empreendedores, do pequeno 
ao grande porte, mantém um desempenho de 
aprimoramento do negócio dele através de 
planejamento tributário e fiscal.

São dados treinamentos aos colaboradores dos 
nossos clientes para uso dos sistemas de integração 
de fornecimento dos dados financeiros e de 
pessoal para elaboração das análises que servirão 
ao empreendedor para tomada de decisões.

A Assercon mantém aplicativo para que os 
nossos clientes tenham acesso e mobilidade no 
recebimento dos seus demonstrativos financeiros, 
tributários e departamento pessoal, além de 
poderes recebendo as novidades em gestão 
através das redes sociais.

www.assercon.com.br

Lúcio Fernandes




