
Suporte a Negócios e Serviços
Oferecemos soluções completas que geram a eficiência operacional 

necessária aos processos especializados complementares ao negócio, 

deixando o cliente livre para trabalhar a estratégia e desenvolver sua 

atividade principal.

Nossa missão é a solução do seu problema

Para você e sua empresa

Turnaround
Recuperação de Empresas (turnaround) para organizações que estejam 

em processo de insolvência financeira e em situação de risco.



Consultoria em Plano De Negócio
Consultoria de Plano de Negócios com objetivo de auxiliar o 

empresário na elaboração do Planejamento da Expansão do seu 

Negócio, analisando os principais aspectos de estratégia, 

mercado, operação e projeções financeiras

Implantação Sistema De Gestão
Consultoria e implantação do Sistema de Gestão da Qualidade, 

Qualidade Automotiva, Sistema de Gestão Ambiental, Sistema de 

Gestão de Segurança e Saúde ocupacional, Sistema de Gestão da 

Responsabilidade Social (ISO 9001:2015, TS16949, ISO 14001:2015, 

OHSAS 18001, SA 8000).

Treinamento In Company
Treinamento de Requisitos das normas ISO 9001:2015, TS 16949, ISO 

14001:2015, OHSAS 18001, SA 8000, Treinamento para formação de 

auditores internos da qualidade, qualidade automotiva, ambiental, 

segurança e saúde e responsabilidade social.



Desenvolvimento de Sistemas
Desenvolve, analisa, projeta, implementa e atualiza sistemas de 

informação (criação de sistemas informatizados: programação e 

desenvolvimento de softwares para ampliar a capacidade dos 

recursos do equipamento). Incentivos Fiscais do setor de TI.

Soluções de TI  
Atuamos permanentemente no desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de soluções de TI. Os sistemas gerados recebem 

manutenção adaptativa e preventiva, com medições e testes 

constantes para garantir o melhor desempenho.

Outsourcing em Tecnologia e Serviços
Soluções de Outsourcing de Tecnologia e Serviços, oferecendo a 

gestão completa em Business Process Outsourcing – BPO, utilizando 

o que o mercado oferece de mais moderno em Tecnologia da 

Informação e customizando os negócios à necessidade de cada 

cliente.
.



Vendas
Comércio independente e especializado de equipamentos e 

suprimentos de informática/telecomunicações

Assistência Técnica
Realizamos instalação e manutenção de computadores e de 

equipamentos periféricos, equipamentos de telecomunicações 

CATV, DHT, FTTH, EMTA/Voip, headends de outros equipamentos 

essenciais ao negócio, além de suporte presencial aos usuários 

destes. Nosso suporte logístico inclui o acionamento de técnicos e o 

acompanhamento de chamados.

Segurança Eletrônica
Instalamos e mantemos sistemas especializados de segurança de 

ambientes de valores que incluem circuito fechado de TV, no-

breaks, detectores de metais, controle de acessos, alarmes e 

softwares para gestão da segurança



Auditorias de Primeira E Segunda Parte
Realização de auditorias internas e de segunda parte, incluindo 

pre-auditoria de certificação do sistema de gestão da qualidade, 

ambiental, segurança e saúde, responsabilidade social.

Segurança
Prevenção contra incêndio. Elaboração de PPCI. Adequa e 

regulariza as edificações.

Project And Construction Of Digital And Analog 

Headend’s
Rede de Dados, Infraestrutura, Telecom, Televisão de Radiodifusão 

(ISDBT), Televisão com Acesso Condicional, Equipamento de 

Transmissão, Uplinks, DTH, FTTH, CATV, CMTS, VoIP, EMTA, IP-TV e 

HPNA.



Gestão de Inovação
Consultoria para a geração de inovação e otimização de 

resultados nas pequenas e médias empresas.

Consultoria P&D
Consultoria em Investimento em P&D, investimentos internos e 

externos, convênio com instituições de Pesquisa e Desenvolvimento 

públicas e privadas, investimento em programas prioritários, Projeto 

de credenciamento de instituições junto ao CATI.

Licenciamento Ambiental
Licenciamento Realização de projetos para licenciamento 

ambiental, incluindo RCA, RCE, PGRS, Plano de Emergência, dentre 

outros.



Incentivos da Lei Do Bem
Consultoria para seu negócio poder se beneficiar dos diversos 

incentivos fiscais oferecidos pela Lei do Bem. Qualquer ramo de 

atividade pode reduzir o IRPJ e CSLL e nós podemos fazer esse 

projeto para você!

Projetos ICMS
Elaboração de projetos ICMS.

Projetos Sudene
Elaboração de projetos para incentivo fiscal SUDENE.



Obras
Projeto. Legalização. Gerenciamento. Acompanhamento. Projeto 

arquitetônico de interiores.

PADIS
Consultoria ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico 

da Indústria de Semicondutores.

PPB Consulting
Consultoria PPB, preparação de projetos PPB, relatórios de 

conformidade PPB, relatórios de demonstração para MCT / MDIC, 

defesas administrativas PPB, processos de atualização de modelos, 

litígios para novos produtos e PPB para empresas não-incentivadoras.



Design
Design de Interiores. Decoração Residencial e Comercial de lojas, 

clínicas e escritórios.

Arquitetura
Residencial e Comercial. Lojas comerciais em diversos segmentos. 

Clínicas e Escritórios.



Programa Geração de Renda
– Desenvolver a Educação Financeira;

– Produzir novos tipos de renda;

– Criação de renda passiva;

– Avaliação para aumento de renda na atividade principal;

– Criação de Metas Financeiras para curto, médio, longo prazo;

– Gerar crenças fortalecedoras quanto a dinheiro;

– Analisar perfil de investidor.

Programa Planejamento Financeiro
– Identificar e Gerenciar receitas e despesas;

– Aumentar oportunidades de geração de renda;

– Orientar a investimentos de acordo com o perfil do cliente;

– Desenvolver a Educação Financeira.



Sessões de Coaching, Mentoring Ou Orientações 

Financeiras
Atendimento personalizado e individualizado focado no objetivo do 

cliente, seja financeiro, carreira ou integração entre as diversas áreas da 

vida.

Programa Para Prosperidade Integral:

– Analisar as áreas da vida (Espiritual, saúde, financeira, relacionamentos,  

profissional, lazer, etc) e equilibrá-las;

– Criar metas ecológicas para cada área da vida e integradas aos seus 

valores;

– Ampliar autoconfiança e autoestima;

– Inclui o programa geração de renda mais:

--Transformação de crenças limitantes em crenças potencializadoras;

--Melhorar a sua relação com o dinheiro.

Programa Eliminação de Dívidas
Programa com 6 sessões com o objetivo de:

– Equacionar as dívidas existentes;

– Identificação e substituição de crenças limitantes em relação a 

dinheiro;

– Foco em geração de renda;

– Modificação de Hábitos Financeiros;


