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	 s	empresas	brasileiras	são	desafiadas	ano 
	 a	 ano	 a	 se	 reinventarem.	As	 influências	 
	 externas	 colocam	 à	 prova	 a	 capacidade	
de	 se	 adaptarem	 para	 encontrar	 uma	 forma	 de	
equilibrar	a	constante	necessidade	de	aumento	de	
performance	 para	 compensar	 as	 deficiências	 de	
infraestrutura	e	 gestão	pública,	que	 carregam	as	
organizações	com	uma	carga	tributária	que	é	com-
plexa	e	uma	das	mais	caras	do	mundo.

Experimentamos	um	ano	tomado	por	sobressaltos,	
como	a	greve	geral	dos	caminhoneiros,	sentida	por	
todos	os	 setores,	 e	 a	 inesperada	 variação	 cambial,	
que	ultrapassou	novamente	a	barreira	de	R$	4,20	e	
impactou	diretamente	os	nossos	serviços,	cujo	prin-
cipal	insumo,	o	suprimento,	é	indexado	diariamente.	

A	Tecmach,	com	sua	implacável	capacidade	de	ge-
rar	constantes	movimentos	de	melhoria	em	seus	
processos	e	no	desenvolvimento	de	pessoas	para	
superar	 barreiras,	 alcançou	 muitas	 conquistas	 e	
colecionou	mais	uma	vez	um	copo	em	que	a	maior	
parte	está	cheia.

Apesar	 da	 valorização	 da	moeda	 americana,	 im-
pactamos	o	mínimo	possível	 o	 custo	 dos	 nossos	
clientes,	 graças	 à	 inovação	 contínua.	 Tivemos	
grande	alegria	de	acompanhar	alguns	dos	nossos	
mais	queridos	clientes	na	ampliação	de	suas	ope-
rações,	principalmente	na	área	da	saúde	(dois	no-
vos	e	modernos	hospitais	nasceram	em	São	Pau-
lo),	da	qual	nos	orgulhamos	em	fazer	parte	por	nos	
sentirmos	 cuidando	de	 vidas	 junto	 com	eles.	Na	
indústria	de	base,	seguimos	ao	lado	de	um	cliente	

Jornada
Desafiadora

MENSAGEM DA DIRETORIA
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na	modernização	de	seu	parque	de	impressão,	com	as	melhores	práticas	e	
soluções	para	a	travessia	de	mais	um	ano	de	desafios.

Com	o	cenário	complexo	de	2018,	era	natural	que	alguns	clientes	enxergas-
sem	partes	vazias	no	copo	e,	com	uma	visão	talvez	não	muito	otimista	ou	
realista,	deixassem	o	nosso	convívio.	Mas	sendo	a	Tecmach	uma	empresa	
genuinamente		brasileira,	atuante	somente	no	mercado	privado,	nos	orgu-
lhamos	de	 tentar,	 tentar	e,	principalmente,	 	 fazer	 com	que	cada	dia	 seja	
melhor	para	nosso	ecossistema.

Agradecemos	aos	nossos	clientes,	funcionários	e	à	sociedade	relacionada	por	
mais	uma	jornada	desafiadora,	e,	com	este	relatório,	reforçamos	a	importân-
cia	de	nunca	esquecermos	as	coisas	boas	que	movem	nossas	relações.	

Boa	leitura!	

Wilson Conesa (à esq.) Oswaldo Soares Junior e
Anderson Conesa: capacidade de gerar melhorias 

e superar barreiras diante das adversidades

A
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	 ão	 temos	 a	menor	dúvida	de	que	2018	 
	 foi	 um	 dos	 anos	 mais	 desafiadores	 da 
	 nossa	 trajetória	 recente,	 mas	 também	
um	dos	mais	gratificantes.	Pela	primeira	vez	tive-
mos	reconhecido,	por	uma	organização	conceitu-
ada	 internacionalmente,	o	 trabalho	realizado	em	
gestão	de	pessoas.	

Alcançar	 a	 certificação	 do	 Great	 Place	 to	 Work	
(GPTW),	 autoridade	 global	 que	 reconhece	 os	
melhores	 ambientes	de	 trabalho	em	mais	 de	50	
países	ao	redor	do	mundo,	sintetiza	o	nosso	com-
promisso	com	o	desenvolvimento	permanente	da	
Tecmach	e	do	seu	capital	humano.	

Para	construir	um	ambiente	de	trabalho	de	exce-
lência,	baseado	nas	melhores	práticas,	temos	atua-
do	de	maneira	incansável,	trilhando	caminhos	que	
valorizam	nossos	 talentos,	promovem	o	conheci-
mento,	 proporcionam	 crescimento	 profissional,	
respeitam	a	diversidade	e	a	igualdade,	estimulam	
a	conscientização	ligada	ao	Terceiro	Setor	e	abrem	
espaço	para	diálogo	direto	com	a	alta	direção.	

Este	ano,	além	das	novas	 instalações	físicas,	 ino-
vamos	em	treinamento,	com	a	adoção	inédita	da	
metodologia	 de	 coaching;	 concentramos	 grande	
foco	na	capacitação	técnica	e	incentivamos	ainda	
mais	a	 troca	de	conhecimento	por	meio	do	Pro-
grama	Cápsulas	do	Conhecimento,	em	que	nossos	
colaboradores	compartilham	com	toda	a	empresa	
suas	experiências	e	ideias.	Também	ampliamos	o	
engajamento	 social	 e	 ambiental	 trazendo	para	o	

Ambiente de 
trabalho recebe
certificação GPTW

GREAT PLACE TO WORK

Projeto	Terra	Tecmach	novas	propostas	de	reflexão	
e	conscientização,	entre	outras	iniciativas.	

A	 obtenção	 da	 certificação	Great	 Place	 To	Work	
está	 ligada	diretamente	à	satisfação	e	percepção	
dos	colaboradores	quanto	ao	ambiente	de	traba-
lho	e	à	empresa.	 Isso	porque	a	análise	feita	pelo	
GPTW	tem	como	matéria-prima	um	questionário	
minucioso	 aplicado	 internamente.	 A	 compilação	
das	 respostas,	 que	 resulta	em	pontuação,	 revela	
o	nível	de	alinhamento	de	uma	empresa	às	boas	
práticas	em	gestão	de	pessoas.	
 
Ao	ingressarmos	no	grupo	de	empresas	certifica-
das	pelo	GPTW,	sabemos	que	os	investimentos	por	
parte	da	direção	contribuíram	para	o	feito,	mas	de-
vemos	essa	conquista	primordialmente	aos	nossos	
colaboradores,	que	são	essenciais	ao	desenvolvi-
mento	da	companhia	e	sem	os	quais	não	teríamos	
mais	este	capítulo	da	nossa	história	para	contar.	

N

21/01/2019 - 21/01/2020
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	 omeçar	o	ano	de	casa	nova	foi	um	passo	 
	 importante	 para	 que	 pudéssemos	 dar	 
	 sequência	 às	 transformações	 iniciadas	
em	2016,	com	o	objetivo	de	aperfeiçoarmos	ain-
da	mais	a	experiência	dos	nossos	clientes.

O	avanço	dos	negócios	e	as	estratégias	desenha-
das	 para	 um	 futuro	 próximo	 apontavam	para	 a	
necessidade	 de	 reconfigurarmos	 o	 nosso	 am-
biente	de	trabalho,	tornando-o	mais	compatível	
com	o	novo	momento	da	Tecmach.	

Nas	 novas	 instalações,	 passamos	 a	 contar	 com	
uma	área	20%	maior,	em	comparação	ao	endere-
ço	anterior,	e	permanecemos	no	mesmo	condo-
mínio	empresarial	em	que	 já	estamos	há	quase	
cinco	anos,	na	zona	sul	de	São	Paulo.	

Nova casa
antecipa projetos 
estratégicos

O	 ambiente	 diferenciado	 nos	 permitiu	 integrar	
todas	as	áreas	da	empresa,	pondo	fim	às	barrei-
ras	físicas	do	passado.	No	formato	atual,	nos	sen-
timos	 em	 um	 coworking,	 conceito	moderno	 de	
compartilhamento	de	espaço	para	trabalho.

Duas	divisões,	a	logística	e	o	laboratório	técnico,	
se	renovaram	com	a	nova	casa.	A	primeira	cres-
ceu	em	15%	a	sua	capacidade	de	armazenamen-
to,	enquanto	a	segunda	ampliou	o	programa	Jo-
vem	Aprendiz,	projeto	que	nos	permite	formar	e	
capacitar	a	nossa	mão	de	obra,	e	agora	trabalha	
com	maior	número	de	jovens.	

A	ampliação	nos	possibilitou	avançar	mais	rapida-
mente	em	novas	frentes.	Em	questão	de	meses,	
tiramos	do	papel	cinco	projetos	estratégicos	para	

fevereiro
Criação do lounge sustentável

janeiro
Inauguração das novas instalações

2018

C
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o	nosso	negócio:	criamos	um	centro	de	conheci-
mento,	para	treinamento	e	palestras	diversas	aos	
nossos	colaboradores;	um	showroom	conectado	
com	a	sustentabilidade;	uma	butique	de	impres-
são	 digital,	 voltada	 ao	mercado	 em	 geral;	 uma	
área	de	convivência,	para	os	funcionários;	e	um	
lounge	 sustentável,	 que	 acolhe	 o	 Projeto	 Terra	
Tecmach,	reunindo	sua	história	e	a	linha	de	pro-
dutos	feitos	com	descarte	de	eletroeletrônico.

Foi o aumento na capacidade 
de armazenamento do centro 
de distribuição

março
Montagem do centro de convivência

fo
to
:	M

ar
ci
o	
de

	L
uc
a

Inspirado no modelo coworking, novo espaço 
favorece maior integração entre colaboradores

15%

fo
to
:	M

ar
ci
o	
de

	L
uc
a

abril
Parceria com a Epson
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junho
Destaque na Rede Record, em 
matéria sobre sustentabilidade

maio
Campanha especial 
de coleta de lixo 
eletrônico

2018

	 nossa	 constante	 busca	 pela	 plenitude,	 
	 que	almeja	sempre	o	perfeito	equilíbrio	 
	 entre	 flexibilidade	 e	 controle,	 nos	 de-
safia	 a	 rever	 o	 nosso	modelo	 organizacional	 de	
tempos	em	tempos.	Desde	2016,	quando	fizemos	
uma	profunda	reengenharia	na	companhia,	man-
tivemos	estabilizada	 a	 estrutura	de	processos	 e	
responsabilidades,	 respeitando	o	tempo	de	ma-
turação	e	a	consolidação	de	valores	necessários.	

Em	2018,	fomos	atrás	de	melhor	fluidez	dos	pro-
cessos	e	redução	das	interferências	que	roubam	o	
tempo.	Acompanhamos	as	melhores	tendências	
de	gestão,	incorporamos	e	passamos	a	lapidar	o	
conceito	de	customer	care,	a	fim	de	transformar	
o	jeito	de	pensar	do	nosso	time.		

Novo modelo
coloca foco total 
no cliente

Em	 resposta	 a	mais	 um	ano	desafiador	da	 eco-
nomia	no	Brasil	e	após	muito	estudo,	decidimos	
reorganizar	 nossos	 processos	 e	 gestores,	 com	
foco	em	três	pilares	bem	definidos:	Aumento	da	
Performance,	Melhoria	da	Experiência	do	Cliente	
e	Aprimoramento	e	Atualização	do	Processo	Co-
mercial.

Com	 estes	 objetivos,	 tendo	 o	 cliente	 sempre	
como	foco	central,	eliminamos	duas	gerências	de	
primeiro	nível	e	consolidamos	todas	as	atividades	
relacionadas	à	entrega	de	serviços	em	uma	única	
estrutura	 integrada	 de	 operações,	 comandada	
por	Cristiana	Barbosa	Alvarenga	(terceira	da	esq.	
para	dir.),	além	de	simplificarmos	o	overhead	da	
estrutura	administrativa	financeira.

A
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julho
Instalação de horta 
na Casa dos Velhinhos 
Dona Adelaide

agosto
Reestruturação 
do comercial

A	 partir	 dessa	 nova	maneira	 de	 ser,	 rompemos	
com	 o	 tradicional	 organograma	 “de	 caixinhas”,	
que	 há	 anos	 perdurou	 em	 nossa	 organização,	
e	 passamos	 a	 nos	 representar	 para	 todos	 os	
stakeholders	 com	 um	 modelo	 de	 gestão	 ainda	
mais	sintonizado	com	as	melhores	práticas	mun-
diais,	o	que	nos	enche	de	muito	orgulho.	

Mesmo	com	quase	três	décadas	bem	vividas,	ain-
da	 não	 sabemos	 como	 será	 o	 futuro	 da	 impres-
são	 no	mundo.	Mas	mantemos	 nossa	 convicção	
de	que	estaremos	lá,	ao	lado	de	nossos	melhores	
parceiros,	clientes,	fornecedores	e	principalmente	
funcionários	neste	processo	de	evolução	contínua,	
em	que	a	única	certeza	é	de	que	tudo	vai	mudar.	
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Reorganização dos gestores e fluxos baseada em três pilares: Alta performance, melhoria
da experiência do cliente, aprimoramento e atualização do processo comercial
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outubro

setembro
Entrega de bancos à Casa dos 
Velhinhos Dona Adelaide

2018

Comercial se
reestrutura rumo 
ao futuro
	 comercial	é	a	porta	de	entrada	da	nossa	 
	 casa	 cuja	 missão,	 por	 meio	 de	 seus	 
	 processos,	 é	 entender	 profundamen-
te	 como	 trabalham	 nossos	 clientes,	 para	 que	
possamos	 assegurar	 sempre	 a	 melhor	 solução	 
de	 impressão	 disponível	 no	 mundo	 para	 os	 
seus	negócios.	Para	que	este	desafio	seja	realizado	
com	a	maestria	que	merece,	o	nosso	novo	comer-
cial	está	de	olho	no	 futuro,	antecipando	tendên-
cias	e	integrando	os	melhores	parceiros,	mas	com	
o	cliente	no	centro	de	tudo.

Em	2018,	realizamos	uma	reformulação	comple-
ta	na	divisão,	com	a	meta	de	buscar	o	que	existe	
de	 melhor	 para	 o	 nosso	 cenário,	 em	métodos,	
recursos	 e	 tecnologia.	 Com	 base	 em	 um	 contí-
nuo	estudo	do	conceito	de	receita	previsível,	im-
plantamos	uma	nova	 tecnologia:	 o	 conceituado	

software	Salesforce,	para	suportar	a	aplicação	de	
CRM	(Customer	Relationship	Management)	den-
tro	do	mais	elevado	nível.

Paralelamente,	investimos	pesado	em	recursos	hu-
manos	 e	 conhecimento,	 com	 a	 realização	 de	 um	
ciclo	 completo	 de	 aprendizado	 junto	 aos	 nossos	
principais	fornecedores	de	tecnologia	(Epson,	Lex-
mark,	Ricoh	e	NDD),	que	desenvolvem	e	abastecem	
o	mercado	com	excelência.	

Neste	movimento,	 assumiu	o	processo	 comercial,	
administrando	principalmente	os	novos	negócios	e	
também	a	área	de	marketing,	Vivian	Conesa,	que	
por	anos	comandou	a	divisão	de	Supply	Chain	e	as-
sina	com	orgulho	o	sobrenome	dos	fundadores.	
No	processo	contínuo	de	fortalecimento	da	marca,	
estamos	investindo	em	marketing	digital	e	de	con-

O
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novembro
Abertura do centro de impressão digital

dezembro
  Relatório Anual

teúdo	com	profissionais	qualificados	e	dedicados	
a	esta	função,	pois	no	mundo	conectado,	mais	do	
que	 captar	 novos	 clientes	 temos	 a	 preocupação	
diária	de	levar	a	melhor	informação	de	tudo	que	
acontece	de	bom	no	nosso	ecossistema	aos	nos-
sos	amigos	clientes.	
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Vivian Conesa assumiu duplo 
desafio na nova estrutura e comanda 

agora o comercial e o marketing

Em sua nova linha de produtos, 
a Lexmark apresenta tecnologias 

avançadas e reforça trabalho com 
o time comercial de seus parceiros
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Conectividade
para as melhores
experiências
	 roporcionar	 as	 melhores	 experiências	 
	 aos	 nossos	 clientes,	 com	 excelência	 do	 
	 início	ao	fim	da	cadeia	de	atendimento.	
Movidos	por	esse	desejo	buscamos	nos	reinventar	
diariamente,	 aprimorando	 nossos	 processos	 de	
gestão,	 adotando	novas	 tecnologias	 e	 investindo	
em	pessoas.
  

O	mundo	vive	hoje	a	era	da	conectividade,	exigindo	
de	todos	nós	(organização	e	colaboradores)	muita	
criatividade	para	acompanhar	essa	nova	dinâmica,	
que	 impõe	 uma	 velocidade	 sem	 precedentes	 na	
construção	de	fatos,	acontecimentos	e	negócios.		

A	 nova	 ordem	 global	 nos	 desafiou	 a	 reavaliar	 e	
redefinir	a	 forma	como	entregamos	o	nosso	ser-
viço	no	dia	a	dia.	Olhamos	para	o	nosso	 interior,	
de	maneira	crítica,	e	observamos	a	necessidade	de	
avanço	em	várias	frentes	para	melhor	atendermos	
nossos	clientes,	que	são	a	nossa	razão	de	existir.	

P
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Dinâmicas com colaboradores reproduziram
experiências do dia a dia com clientes
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Nesse	 processo,	 a	 conectividade	 tem	 um	 papel	
fundamental.	 Precisamos	 compreender	 e	 nos	
adaptar	às	engrenagens	do	mundo	atual	para	tra-
çar	o	futuro,	que	será	cada	vez	mais	tecnológico	e	
terá	cada	vez	menos	espaço	para	os	que	hesitam	
em	fazer	diferente	ou	resistem	à	proatividade.	

Para	continuarmos	trilhando	caminhos	que	levem	
nossos	clientes	às	melhores	experiências	em	out-
sourcing	de	impressão	e	reforçando	os	investimen-
tos	em	treinamento	comportamental,	realizamos	
um	evento	inédito	com	os	colaboradores	que	es-
tão	à	frente	das	operações	Tecmach	pelo	país,	atu-
ando	em	ambientes	distintos.	

O	 “1º	 Encontro	Nacional	 Customer	 Care”	 reuniu	
mais	 de	 70	 pessoas,	 que	 durante	 um	dia	 inteiro	
compartilharam	conhecimento,	ideias	e	experiên-
cias.	O	evento	foi	palco	para	avaliações	importan-
tes,	em	que	revisitamos	o	nosso	passado	recente,	
de	dois	anos	atrás,	e	reflexões	sobre	o	que	quere-
mos	(e	como	queremos)	para	a	Tecmach	nos	pró-
ximos	anos,	a	partir	das	mudanças	recém-implan-
tadas,	como	o	conceito	customer	care.	

CUSTOMER CARE

1º Encontro Nacional Customer Care 
reuniu colaboradores de todo o Brasil

Com	as	 recentes	diretrizes,	marcamos	uma	nova	
evolução	na	nossa	cadeia	de	entrega,	bem	como	
reafirmamos	 o	 propósito	 de	 estarmos	 sempre	 à	
frente	do	nosso	tempo	e	a	certeza	de	que	JUNTOS	
SOMOS	MAIS.
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Aliança estratégica 
une inovação e 
sustentabilidade
	 inônimo	de	inovação,	a	Tecmach	ratificou	 
	 este	ano,	mais	uma	vez,	a	sua	capacidade	 
	 de	 antecipar	 tendências	 e	promover	 in-
vestimentos	em	novas	tecnologias,	ao	estabelecer	
uma	parceria	importante	com	a	Epson.	

A	aliança	com	a	fabricante	japonesa	nos	possibi-
litou	 incorporar	ao	nosso	portfólio	a	geração	de	

impressoras	WorkForce	Pro	(WF),		linha	avançada	
que	alia	tecnologia	de	ponta	a	práticas	sustentá-
veis	e	gera	valor	agregado	relevante	aos	negócios.	
Trata-se	 de	 um	 novo	 conceito	 em	 impressão,	
cuja	 tecnologia	 dá	 sustentabilidade	 às	 soluções	
por	meio	de	um	sistema	de	bolsas	de	tintas	que	
assegura	 a	 impressão	 de	 até	 86	mil	 cópias.	 Os	
insumos	 de	 longa	 duração	 ajudam	 a	 reduzir	 as	

S

Com a linha sustentável da fabricante japonesa, a Tecmach 
implantou mais de 10 projetos em menos de um ano
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Aliança estratégica 
une inovação e 
sustentabilidade

PARCERIA ESTRATÉGICA

paradas	para	manutenção	e	a	emissão	de	CO2	à	
atmosfera,	pois	diminui	o	deslocamento	de	car-
ros	para	entrega	de	suprimentos.	

O	baixíssimo	consumo	de	energia	(até	80%	menos	
que	as	impressoras	a	laser)	e	a	pouca	produção	de	
resíduo	(os	equipamentos	possuem	poucos	com-
ponentes)	 colocam	 as	 soluções	 WorkForce	 Pro	
em	linha	com	os	negócios	do	futuro,	que	cada	vez	
mais	terão	que	contemplar	a	sustentabilidade.	

A	aderência	do	conceito	da	Epson	ao	perfil	inova-
dor	da	Tecmach	colocou	o	nosso	portfólio	em	um	
novo	patamar,	tornando-o	mais	flexível	às	deman-
das	do	mercado	e	possibilitando	a	oferta	de	várias	
opções	para	o	desenho	final	dos	projetos.

Desde	 o	 início	 da	 parceria,	 já	 implantamos	mais	
de	10	projetos	com	sucesso,	em	organizações	de	

vários	segmentos	econômicos.	Para	essa	 largada,	
promovemos	 investimentos	dirigidos	às	áreas	de	
marketing,	comercial	e	capacitação	técnica	–	apro-
ximadamente	15	profissionais	do	nosso	corpo	téc-
nico	passaram	pelo	Centro	de	Treinamento	Epson.	

Atualmente,	 o	 nosso	 portfólio	 estendido	 com	 as	
tecnologias	Epson	reúne	ainda	soluções	de	áudio	
visual,	 com	 projetores	 e	 monitores	 interativos,	
óculos	inteligentes	e	até	robôs	industriais	que	po-
dem	ser	ofertados	na	modalidade	de	outsourcing.	

Todos	os	anos,	parte	dos	nossos	recursos	é	des-
tinada	 a	 pesquisas	 e	 ao	 desenvolvimento	 de	
novas	 tecnologias	 e	produtos.	A	aliança	 com	a	
Epson	comprova	a	nossa	excelência	em	ditar	as	
novidades	e	tendências	ao	mercado	de	outsour-
cing	de	impressão.		

Geração WF propõe novo conceito em impressão
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Tecnologia avançada das 
impressoras WorkForce Pro 
garante baixíssimo 
consumo de energia 
e suprimento de 
longa duração, por 
meio de um sistema 
de bolsas de tinta 
inovador
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Nova área investe
em impressão 
personalizada 
	 m	quase	três	décadas	de	muito	trabalho 
	 e	 desenvolvimento,	 acumulamos	 uma	 
	 competência	 ímpar	 em	 outsourcing	
de	 impressão.	 	Essa	expertise,	baseada	em	pes-
quisas	 aprofundadas	 e	na	 inovação	dos	últimos	
anos,	nos	conduziu	a	uma	nova	frente	de	negó-
cios	 –	 impressão	 personalizada	 –	 para	 atender	
aos	nossos	clientes	e	ao	mercado	em	geral.		

Inspirados	 no	 conceito	 butique	 de	 impressão,	
criamos	um	centro	de	serviços	digitais,	com	capa-
cidade	para	imprimir	em	qualquer	tipo	de	mídia	
em	altíssima	qualidade.	De	camisetas	customiza-
das	à	 impressão	 requintada	em	produtos	diver-
sos	para	comunicação	visual.	

E

Alan Martins, há quase três anos na Tecmach, foi 
escolhido para conduzir o novo negócio da empresa
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A	nova	área	de	negócios	é	suportada	por	tecno-
logia	de	ponta	e	reúne	os	nossos	parceiros	fabri-
cantes	de	máquinas.	Por	 isso,	funciona	também	
como	showroom,	pois	gostamos	de	fazer	tudo	de	
um	jeito	diferente.	

Incorporamos	ao	ambiente	uma	pegada	sustentá-
vel,	com	a	instalação	de	uma	mobília	feita	a	partir	
do	reaproveitamento	de	pallets	que	descartamos	
com	 frequência,	 seguindo	 a	 linguagem	 visual	 da	
área	ocupada	pelo	Projeto	Terra	Tecmach,	que	di-
vide	espaço	com	o	centro	de	serviços	digitais.	

Inaugurada	em	novembro,	nossa	butique	de	 im-
pressão	digital	já	começa	a	mostrar	ao	mercado	o	
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Centro de impressão digital também funciona como showroom
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trabalho	diferenciado.	Em	dezembro,	junto	com	a	
Epson,	fomos	responsáveis	por	personalizar	peças	
especiais	da	grife	Calvin	Klein	em	sua	lifestyle	sto-
re,	loja	conceito	instalada	na	rua	Oscar	Freire,	re-
gião	que	concentra	marcas	de	luxo	em	São	Paulo.	

A	 ação	 de	 marketing	 da	 Calvin	 Klein	 teve	 uma	
semana	 de	 duração	 e	 no	 período	 foram	 perso-
nalizadas	 jaquetas,	 camisas	 e	 outros	 tops	 em	
jeans	com	estampas	e	frases	como	“Together	in	
denim”,	“My	other	jacket	is	Calvin	Klein”,	desen-
volvidas	pela	marca.	

A	 customização	 na	 impressora	 SureColor	 F2100	
(Epson),	utilizada	por	nós,		é	muito	simples	e	rápi-
da.	O	processo	consiste	na	aplicação	de	uma	solu-
ção	fixadora,	na	impressão	da	estampa	escolhida	
e	finalização	com	uma	prensa,	que	seca	e	sela	o	
print,	resultando	em	uma	qualidade	ímpar.	

Não	 por	 acaso	 a	 nova	 área	 de	 negócio	 levantou	
voo	com	grande	expectativa.	Nossa	projeção	para	
um	 futuro	 não	muito	 distante	 é	 levar	 o	modelo	
aos	nossos	parceiros	espalhados	pelo	país.	A	ideia	
é	que	a	butique	de	impressão	digital	seja	um	negó-
cio	com	impacto	social,	que	promova	o	desenvol-
vimento	econômico	e	a	sustentabilidade.	

Para	tocar	o	novo	negócio,	apostamos	mais	uma	
vez	em	nossos	talentos.	Escalamos	para	o	desafio	
Alan	Martins,	que	há	quase	três	anos	veste	a	ca-
misa	da	Tecmach,	com	um	trabalho	reconhecido	
em	gestão	de	serviços.		

Loja conceito da Calvin Klein, na rua Oscar Freire, 
foi escolhida para customização de peças especiais



18 l   TECMACH

-        RELATÓRIO ANUAL  •  2018

	 alorizamos	 o	 conhecimento	 do	 nosso	 
	 capital	humano	e	incentivamos	a	troca	 
	 de	 experiências.	 Em	 uma	 organização	
como	 a	 nossa,	 com	 quase	 150	 profissionais,	 é	
grande	o	aprendizado	que	cada	um	carrega	em	
sua	bagagem	pessoal	 e	 profissional.	 E	 por	 que	
não	 partilhá-lo,	 agregando	 valor	 ao	 trabalho	 e	
também	à	vida	de	todos	os	colaboradores.

Para	estimular	esse	 intercâmbio,	criamos	o	Pro-
grama	Cápsulas	do	Conhecimento,	no	qual	men-
salmente	um	profissional	divide	sua	experiência	
sobre	 determinado	 assunto	 por	meio	 de	 pales-
tras	de	forma	voluntária.

O	projeto	instiga	todos	a	um	exercício	de	troca	cons-
tante,	 funcionando	 como	uma	 via	 de	mão	dupla.	
Nesse	movimento,	os	colaboradores	disponibilizam	
tempo	e	conhecimento	e,	na	mesma	proporção,	re-
cebem	gesto	igual	por	parte	de	seus	pares.

Valorizando as
experiências e a
    troca de ideias

Mentora	da	 iniciativa,	a	Tecmach	contribui	 com	o	
Cápsulas	do	Conhecimento	cedendo	o	espaço	e	o	
período	necessários	à	realização	das	palestras,	que	
ocorrem	dentro	do	horário	de	expediente.

Dentre	os	temas	já	abordados	temos	“Programação	
Neurolinguística”,	“Inteligência	Emocional”,	“Neuro-
marketing”,	“Organização	Financeira	Pessoal”,	“De-
pendência	Química”	e	“Desperte	seu	Poder”.

O	projeto	Cápsulas	do	Conhecimento	tem	propor-
cionado	ao	nosso	ambiente	maior	interação	entre	
as	áreas,	desenvolvimento	dos	profissionais	e	oti-
mização	do	pensamento	sistêmico	da	empresa.

Temos	 trabalhado	para	que	o	programa	perma-
neça	gerando	bons	frutos,	com	assuntos	sempre	
relevantes	e	capazes	de	ajudar	na	criação	de	solu-
ções	que	cooperem	também	com	a	evolução	dos	
negócios.

CÁPSULAS DO CONHECIMENTO

V
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	 s	 investimentos	 realizados	 em	 várias	 
	 frentes	durante	o	ano,	a	fim	de	aprimorar	 
	 a	 qualidade	 dos	 serviços	 e	 surpreender	
nossos	 clientes	 positivamente	 todos	 os	 dias,	 nos	
trouxeram	 excelentes	 resultados.	 	 Clientes	 de	 vá-
rios	 segmentos,	 principalmente	 aqueles	 ligados	
ao	 setor	da	 saúde,	no	qual	 temos	uma	atuação	
expressiva,	 expandiram	 suas	 operações	 e	 opta-
ram	por	nos	entregar	suas	novas	demandas	em	
outsourcing	de	impressão	–	só	na	capital	paulista	
assumimos	a	gestão	de	dois	novos	hospitais,	em	
parceria	com	a	Lexmark.	

No	 setor	 siderúrgico,	 área	em	que	gerenciamos	
perto	de	600	impressoras	em	um	único	projeto,	
estamos	 atualizando	 as	 máquinas	 em	 um	 dos	
clientes,	com	a	marca	Epson,	sob	o	conceito	da	
inovação	e	sustentabilidade.		Em	outros	segmen-
tos,	o	cenário	também	foi	de	entusiasmo,	diante	
da	chegada	considerável	de	novos	desafios.	 	No	

setor	de	veículos,	ampliamos	os	serviços	em	um	
player	do	mercado,	assumindo	o	gerenciamento	
global	do	parque	de	impressão.	Nas	áreas	de	ves-
tuário	e	alimentos,	os	novos	negócios	também	se	
destacaram.	

Em	paralelo	a	tudo	isso,	pulverizamos	nossa	atua-
ção	entre	as	pequenas	e	médias	empresas,	ao	ne-
gociarmos	junto	a	um	fabricante	uma	carteira	de	
clientes	com	mais	de	uma	centena	de	novas	con-
tas.	Esse	conjunto	de	movimentos	e	investimentos	
(novas	alianças,	inovação,	pessoas	e	certificações),	
que	direta	e	 indiretamente	ultrapassam	R$	3	mi-
lhões,	nos	dá	a	certeza	de	que	estamos	no	cami-
nho	certo	na	busca	contínua	pela	excelência.	

Sabemos	que	os	resultados	representam	o	reconhe-
cimento	do	mercado,	o	que	nos	enche	de	satisfação,	
mas	também	aumentam	a	nossa	responsabilidade	e	
obrigação	de	fazer	cada	vez	mais	e	melhor.

Investimentos
fidelizam base e 
atraem clientes

O
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Ações com maior
consciência social 
e ambiental

	 odos	 os	 dias	 reafirmamos	 o	 nosso	 
	 compromisso	 com	a	 construção	de	um	 
	 mundo	melhor,	disseminando	o	concei-
to	da	 sustentabilidade	com	 iniciativas	concretas	
e	contínuas	do	Projeto	Terra	Tecmach,	que	esti-
mula	os	3Rs	 (reduzir,	 reciclar	e	 reutilizar),	o	en-
volvimento	prático	dos	nossos	colaboradores	e	a	
difusão	do	conhecimento.	

Neste	segundo	ano	de	vida,	avançamos	no	pro-
pósito	 de	 contribuir	 para	 uma	 sociedade	 mais	
consciente	 socialmente	 e	 ambientalmente,	 pro-

pondo	novas	reflexões	sobre	o	impacto	das	nos-
sas	atitudes	no	planeta.	

Inovamos	em	nossas	 ações	 ao	 realizarmos	uma	
campanha	inédita	voltada	à	coleta	de	lixo	eletrô-
nico,	em	parceria	com	a	Coopermiti	(Cooperativa	
de	 Trabalho,	 Produção	 e	Reciclagem	de	Resídu-
os	Sólidos	Eletrônicos),	a	fim	de	conscientizar	os	
colaboradores	 sobre	 a	 importância	 da	 destina-
ção	adequada	de	resíduo	eletroeletrônico	para	o	
meio	ambiente	e	sobre	os	riscos	à	saúde	quando	
o	descarte	é	feito	de	maneira	incorreta.

Outra	novidade	foi	o	reaproveitamento	dos	pallets	
que	descartamos	 como	 resíduo	 secundário.	 Pela	
primeira	vez,	exploramos	as	várias	possibilidades	
de	 dar	 vida	 a	 esse	 tipo	 de	 detrito.	 Reutilizamos	
inúmeras	peças	na	produção	de	mesas	e	bancos	
para	o	nosso	lounge	sustentável,	espaço	que	abri-
ga	o	Projeto	Terra	Tecmach,	sua	história	e	a	linha	
de	produtos	sustentáveis	(brinquedos	e	brindes).	

Dezenas	 de	 pallets	 destinados	 ao	 lixo	 também	
foram	reutilizados	para	dar	forma	a	uma	área	de	
convivência,	que	recebeu	o	mesmo	tipo	de	mo-
bília.	 Os	 pallets	 serviram	 ainda	 como	 matéria-
-prima	para	compor	um	jardim	vertical	no	novo	
espaço	criado	pelos	nossos	colaboradores.	

Os	resultados	estimularam	os	voluntários	a	darem	
mais	um	passo:	a	instalação	de	uma	horta	vertical	
na	Tecmach.	A	produção	de	 legumes,	verduras	e	

PROJETO TERRA TECMACH

T

Pallets destinados ao lixo ganharam vida na área 
de convivência montada pelos colaboradores
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Bancos de pallet deram mais conforto e segurança 
aos idosos da Casa dos Velhinhos Dona Adelaide
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para	melhor	conforto	dos	 idosos.	As	peças	doa-
das	foram	produzidas	especialmente	para	a	 ins-
tituição.	 Na	 entrega	 das	 unidades,	 oferecemos	
rosas	 brancas	 aos	 moradores,	 em	 homenagem	
ao	Dia	Nacional	dos	Idosos,	comemorado	em	1º.	
de	outubro.	

No	 fechamento	 da	 programação	 anual,	 realiza-
mos	 uma	 grande	 gincana	 solidária,	 na	 qual	 en-
volvemos	nossos	colaboradores	de	todo	o	Brasil,	
para	arrecadação	de	alimentos	e	produtos	de	hi-
giene	e	limpeza.	

O	Projeto	Terra	Tecmach,	que	mantém	ações	prá-
ticas	ao	longo	do	ano,	nasceu	do	nosso	profundo	
desejo	 de	 fazer	 a	 diferença,	 pois	 temos	 a	 plena	
convicção	de	que	Juntos	Somos	Mais	Sustentáveis.	

frutas	fica	à	disposição	dos	colaboradores,	respon-
sáveis	pelo	trato	com	a	terra	e	o	plantio.	

A	vertente	social	do	Projeto	Terra	Tecmach	é	per-
manente.	 Em	2017,	 elegemos	 o	 público	 infantil	
para	direcionar	parte	das	nossas	ações.	Este	ano,	
a	terceira	idade,	população	quase	sempre	invisí-
vel	 à	 sociedade,	 foi	 a	 escolhida	 para	 trabalhar-
mos	a	conscientização	do	tema.

Abraçar	a	Casa	dos	Velhinhos	Dona	Adelaide	(ABC	
Paulista)	nos	fez	abrir	uma	nova	janela	à	reflexão	so-
bre	a	essência	da	vida,	as	fragilidades	que	o	tempo	
impõe	e	a	finitude	da	existência	de	cada	um	de	nós.

Promovemos	 na	 entidade	 a	 instalação	 de	 uma	
horta	vertical	e	replicamos	os	bancos	de	pallets,	

Colaboradores participam do Projeto Terra de 
forma voluntária durante o ano todo
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Instalação de horta vertical na Casa dos Velhinhos 
Dona Adelaide promoveu interação entre crianças, 

filhos dos colaboradores, e idosos
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	 o	 mundo	 competitivo	 dos	 negócios,	 
	 em	que	a	alta	performance	é	perseguida	 
	 diariamente,	 o	 crescimento	 profissional	
e	o	pessoal	andam	juntos.	Ampliar	nossas	compe-
tências,	com	novas	descobertas,	e	aprimorar	as	já	
existentes	é	um	desafio	que	passa	por	um	trabalho	
profundo	de	desenvolvimento	humano.	

Um	 dos	 caminhos	mais	 eficazes	 para	 ajudar	 as	
empresas	e	profissionais	a	potencializar	os	resul-
tados	 é	o	 coaching,	 utilizado	nos	quatro	 cantos	
do	 globo.	 Sua	metodologia	 inovadora	 reúne	 di-
versas	técnicas	e	ferramentas	voltadas	à	melho-
ria	em	diversos	campos,	como	inteligência	e	con-
trole	emocional,	comunicação,	foco,	resiliência	e	
planejamento	estratégico,	dentre	outros.	

Assim	como	as	organizações	de	vanguarda,	leva-
mos	o	conceito	do	coaching	para	dentro	de	casa	
e	passamos	a	investir	intensamente	no	desenvol-
vimento	 de	 nossos	 gestores,	 para	 que	 possam	
extrair	 o	melhor	 de	 si	 por	meio	 do	 autoconhe-

Aposta em coaching 
potencializa 

resultados
cimento	e	atuar	diretamente	no	crescimento	de	
suas	 equipes,	 estimulando	 e	 capacitando	 cada	
profissional	de	acordo	com	o	seu	perfil.	

Com	o	método	adequado	de	 coaching,	 é	possí-
vel	 influenciar	 na	mudança	de	 comportamento,	
desenvolver	inteligência	emocional,	potencializar	
habilidades	já	existentes,	identificar	possíveis	re-
sistências,	mudar	a	estratégia	de	comunicação	de	
acordo	com	cada	colaborador,	melhorar	o	 feed-
back	 e,	 consequentemente,	 direcionar	 o	 profis-
sional	à	atividade	correta,	para	que	alcance	a	sua	
melhor	performance.	

Ao	 longo	do	ano,	encaminhamos	nosso	time	de	
liderança	 para	 diversos	 cursos	 –	 Professional	 &	
Self	Coaching,	Leader	Coach,	Coaching	com	Alma	
e	Desperte	o	seu	Poder.	No	Coaching	em	Vendas,	
dentro	 da	 nossa	 filosofia	 de	 que	 somos	 todos	
vendedores,	um	grupo	de	aproximadamente	30	
profissionais	participaram	dos	treinamentos.	

Para	 promover	 esse	 trabalho	 com	 eficácia,	 es-
colhemos	 o	 conceituado	 Instituto	 Brasileiro	 de	
Coaching	 (IBC),	 uma	 das	 principais	 referências	
em	coaching	no	país,	certificado	com	a	ISO	9001	
e	 acreditado	 por	 diversas	 instituições	 interna-
cionais.	Os	primeiros	 resultados	do	coaching	ao	
nosso	time	e	à	nossa	organização	foram	sentidos	
logo	após	os	treinamentos	iniciais,	o	que	nos	dá	a	
certeza	da	aposta	e	nos	faz	seguir	acreditando	e	
investindo	em	nosso	capital	humano.	

N
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	 om	muito	orgulho	alcançamos	este	ano	a 
	 certificação	ISO	9001:2015,	resultado	dos 
	 investimentos	aplicados	na	melhoria	dos	
nossos	processos	técnicos	da	qualidade	e	gestão.		

Temos	consciência	de	que	fazemos	parte	da	opera-
ção	e	dos	negócios	de	nossos	clientes.	Dessa	forma,	
assumimos	 responsabilidades	adicionais	e	nos	es-
forçamos,	em	todas	as	frentes,	para	atender	cada	
organização	em	suas	particularidades,	desde	o	pri-
meiro	contato	e	durante	a	prestação	do	serviço.	

Cuidamos,	 acompanhamos	 e	melhoramos	 nossa	
relação	de	modo	contínuo,	por	meio	de	processos	
definidos,	métricas	de	desempenho	desafiadoras	
e	mitigação	de	riscos	que	possam	interferir	na	nos-
sa	condição	de	surpreender	positivamente.

Buscamos	 trabalhar	 de	 maneira	 integrada	 aos	
nossos	clientes,	para	que	eles	não	nos	percebam.	
Exatamente	 isso!	 Não	 queremos	 ser	 lembrados	
no	que	se	refere	ao	parque	de	impressão	dos	nos-
sos	parceiros.	Não	ser	percebido	é	um	indicador	
de	que	o	nosso	serviço	vai	bem.	

Para	 garantir	 a	 excelência,	 desenvolvemos	 nos-
so	sistema	de	gestão	da	qualidade	com	foco	no	
cliente,	 colocando-o	 em	 primeiro	 lugar,	 e	 no	
avanço	contínuo	dos	processos	e	serviços,	privi-
legiando	a	qualidade	em	tudo	que	fazemos.	

Os	 processos	 são	 gerenciados	 com	 orientação	
clara	para	resultados,	com	busca	de	melhorias	na	

eficiência	 por	meio	 da	 análise	 de	 desempenho,	
baseada	em	dados	confiáveis,	para	a	tomada	de	
decisão	 e	 racionalidade	 na	 aplicação	 dos	 recur-
sos,	proporcionando	economia	em	toda	a	cadeia	
da	prestação	do	serviço.

Trabalhamos	nossa	cultura	da	qualidade	de	modo	
intenso,	melhorando	a	credibilidade	e	adequação	
de	nossas	soluções,	com	profissionais	competen-
tes,	 capacitados	 e	motivados	 a	 inovar	 na	busca	
por	melhor	performance.	

Somado	a	tudo	isso,	atuamos	com	os	maiores	e	
melhores	parceiros	de	negócios,	para	que	possa-
mos	entregar	as	mais	modernas	e	melhores	solu-
ções	na	hora	e	local	necessários.

Obter	 a	 certificação	 para	 o	 gerenciamento	 de	
outsourcing	de	 impressão	demonstra	que	a	 for-
ma	como	pensamos	e	agimos	em	relação	à	qua-
lidade	está	implementada,	alinhada	e	atualizada	
com	as	melhores	práticas	internacionais.

Conquista reafirma
compromisso com
a qualidade
C
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C
	 om	 o	 objetivo	 de	 orientar	 nossos 
	 colaboradores	e	parceiros	a	zelarem	pela	 
	 nossa	missão,	visão	e	valores,	lançamos	
nosso	Código	de	Conduta.	Trata-se	de	uma	ferra-
menta	que	consolida	e	dissemina	não	apenas	nos-
sos	procedimentos	éticos,	mas	norteia	o	trabalho	
e	a	conduta	de	cada	colaborador	da	empresa.

Por	meio	desse	canal,	nosso	desejo	é	que	os	cola-
boradores	desempenhem	suas	atividades	dentro	
das	normas	determinadas,	mantendo	o	respeito	
e	a	educação	com	todos	os	colegas	de	trabalho,	
clientes	e	fornecedores,	fortalecendo	a	qualidade	
dos	nossos	serviços	e	preservando	as	boas	rela-
ções	sociais	e	comerciais.

Ética e respeito 
devem prevalecer
entre colaboradores

Com	as	normas	estabelecidas,	construiremos	um	
relacionamento	 ainda	 mais	 forte	 de	 confiança	
e	 respeito	 entre	 nossos	 funcionários,	 clientes	 e	
parceiros.	Além	disso,	com	o	código	de	conduta,	
todos	poderão	compartilhar	nosso	jeito	de	ser	e	
se	comprometer	com	os	padrões	adotados	de	éti-
ca	e	conduta.

Ao	 se	 cercar	 de	princípios	morais	 e	 de	boas	
atitudes,	 a	 Tecmach	 será	 sempre	 um	 lugar	
melhor	para	 se	 trabalhar,	 no	qual	 fortalece-
mos	dia	a	dia	o	orgulho	de	estar	e	pertencer	
a	uma	companhia	que	incentiva	a	cultura	do	
desenvolvimento	humano,	da	sustentabilida-
de	e	da	transparência.

COMPLIANCE
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Juntos Somos Mais Sustentáveis.
Junte-se a nós! 

projetoterra@tecmach.com.br
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