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Uma impressora é uma máquina. Um 
funcionário terceirizado que opera um 
equipamento locado é outsourcing. Este 
resumo de toda uma indústria é facilmen-
te encontrado nas conversas de TI, mas 
defi nitivamente não é como a Tecmach 
participa do mundo da impressão.

As decisões mais importantes na vida 
de todos nós, na maioria das vezes, se 
concretizam por meio de um documento 
impresso, seja um contrato de compra da 
primeira casa, o fi nanciamento do carro 
novo, a declaração de frete do presente 
da pessoa querida e por aí vai. 

Na Tecmach de hoje, que comemora com 
orgulho seu primeiro quarto de século, 
gostamos de pensar na impressão não 
apenas como um papel que sai de uma 
máquina. Pensamos na felicidade de 
uma mãe que recebeu, a partir de um 
exame impresso, a notícia de que um 
fi lho está a caminho; em histórias de vida 
que tiveram início quando alguém assi-
nou seu registro no primeiro emprego; no 
choro feliz de milhares de estudantes ao 
verem impresso seu nome numa lista de 
aprovação de vestibular. 

Sabemos que esses momentos inesque-
cíveis na vida de todos nós têm por trás o 
esforço e o empenho de toda uma equipe 
que cuida do equipamento, do suprimen-

to e dos processos envolvidos para que o 
papel saia da impressora dentro do prazo 
necessário. 

É com este pensamento – do quanto 
participamos da vida das pessoas e ajuda-
mos os clientes dos nossos clientes – que 
buscamos a excelência em todas as áreas.

Nos últimos anos, a avassaladora crise 
econômica, que dizimou milhares de 
empregos no Brasil e arrastou com ela 
centenas de empresas, foi para a
Tecmach uma mola propulsora, 
procurada por muitos e conquistada 
por poucos, que fez emergir um novo 
sentimento na empresa, batizado de 
JUNTOS SOMOS MAIS.

Mais do que um slogan para fazer frente 
às turbulências, a expressão se tornou 
um objetivo que uniu a empresa e 
também o vértice que mudou a trajetória 
para o futuro.

Com esta revista, convidamos você, leitor, 
a entrar em nossa casa e conhecer de 
perto a história de uma empresa de van-
guarda que ajudou a cunhar as bases de 
um mercado focado em impressão e que 
já comemora resultados acima da média 
histórica. O que mostra que a crise pode 
ser uma boa oportunidade, principal-
mente quando JUNTO SOMOS MAIS.

Impressão
humanizada

OSWALDO SOARES JUNIOR
Diretor
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Pioneirismo e
Ousadia
Referência no setor de outsourcing de impressão 
e soluções, a Tecmach, do irmãos Conesa, foi 
fundamental para o desenvolvimento do setor no 
país. Ao comemorar 25 anos de história, a empresa se 
reinventa, ao passar por uma profunda transformação, 
e traça novos rumos para o futuro. 
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excelência do Brasil no segmento de out-
sourcing de impressão e soluções faz do 

país líder do setor na América Latina e 
um dos principais players do cenário 
internacional. Estudos globais confir-

mam a consolidação desse modelo de serviço 
nos quatro cantos do planeta.

De acordo com  a consultoria IDC, uma das 
mais importantes do mundo em estudos de 
TI, a previsão é de que o setor feche 2016 com 
uma receita global de aproximadamente US$ 
13,2 bilhões.

Nas últimas duas décadas, o setor se desenvol-
veu e consolidou-se como a saída ideal para or-
ganizações que precisam combinar qualidade e 
eficiência com redução de custos. Segundo pes-
quisas, as despesas com impressão costumam 
levar embora até 3% da receita das companhias, 

que na outra ponta, com a terceirização da área, 
podem alcançar uma economia de até 20% em 
papel, cartucho, toner e peças. 

Para chegar ao atual nível de maturidade, o out-
sourcing de impressão e soluções trilhou um ca-
minho capitaneado pela Tecmach, que foi funda-
mental na construção e no desenvolvimento do 
setor no Brasil. Ousada e inovadora,  a empresa se 
firmou e continua sendo uma das principais for-
necedoras do segmento no país.

Com abrangência nacional, a Tecmach atravessa 
atualmente um mar de profundas transforma-
ções, deflagradas para suportar o crescimento 
anual de 15% projetado para os próximos cinco 
anos e elevar a excelência de seus serviços, que 
atendem pequenas e grandes empresas de to-
dos os setores econômicos.

Pioneirismo e 

Ousadia
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A reengenharia promovida ao longo de 2016 con-
templa todas as divisões da companhia. O con-
junto de medidas reúne mudança na estrutura 
organizacional, que fi cou mais enxuta; aperfeiço-
amento de processos; investimento em capital 
humano; criação de centro de desenvolvimento 
e pesquisa de produtos; novas tecnologias e re-
defi nição da logomarca, entre outras iniciativas.

Os resultados da transformação já batem à por-
ta. Com todas as divisões conectadas a um único 
objetivo, oferecer o melhor serviço, a sinergia en-
tre os departamentos é visível e a satisfação dos 
clientes, que hoje somam cerca de 200 marcas, 
pode ser comprovada estatisticamente.

Uma tradução do atual momento da Tecmach 
é a expressão “JUNTOS SOMOS MAIS”, cunha-
da de forma espontânea durante uma reu-
nião de colaboradores, meses atrás, e que irá 
permear as campanhas interna e externa da 
empresa em 2017.

Essa é a primeira vez em 25 anos de trajetória 
que a Tecmach passa por uma reestruturação 
tão profunda. E não é por acaso. A explicação 
está na nova confi guração dos negócios e do 
mundo. Estes estão cada vez mais velozes, exi-
gentes e tecnológicos.

Antecipar as tendências e os movimentos do 
mercado é uma característica reconhecida da 
companhia, que sempre inovou desde a sua 
fundação, em uma pequena casa no bairro do 
Brooklin, zona sul da capital paulista, em 1991. 

Veia comercial
Montar a Tecmach foi uma grande ousadia dos 
irmãos Conesa. Sem capital para empreender, 
mas com coragem de sobra, eles abriram as por-
tas como gente grande. Tinham a favor a veia co-

1991
Fundação e início da parceria 
Gestetner/Ricoh
Instalação do primeiro escritório, 
na Av. Portugal (Brooklin), zona sul 
de São Paulo, e aquisição das 50 
primeiras copiadoras

1992
Primeira expansão
No segundo ano de vida, 
passa a ocupar dois 
endereços no Brooklin

1994
Novo avanço
Crescimento das operações 
leva à mudança para um 
prédio com 16 salas, na Rua 
Ubirassanga (Campo Belo), 
zona sul de São Paulo

1991
Portfólio da Tecmach com 
equipamentos Nashua/Gestetner 
com toner líquido. Período também 
marca a chegada de máquinas com 
toner em pó 
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mercial e a experiência herdada das passagens 
pelas empresas Nashua e Xerox.

A oportunidade de se lançarem, ainda jovens, 
como empresários do setor de outsourcing 
de impressão surgiu com a incorporação da 
Nashua pela Gestetner, então subsidiária da 
Ricoh no Brasil. Isso porque, com a operação, 
os cerca de dois mil clientes da Nashua na 
Grande São Paulo seriam distribuídos entre 
quatro grandes revendas locais.

Anderson, mais conhecido como Conesa, e 
Wilson transitavam por outros ramos de ne-
gócio quando um amigo chamado Leonardo 
confidenciou aos dois o plano da Gestetner de 
dividir os tais clientes e sugeriu que se candi-
datassem como revendedores. A ideia agra-
dou, embora eles não vissem a menor chance 
de êxito na empreitada, uma vez que teriam de 
competir com revendas já estabelecidas e bem 
posicionadas no mercado.

Como não tinham nada a perder, eles apresenta-
ram um plano de negócio à direção da Gestetner. 
“Para nós, era uma concorrência perdida, uma 
chance em mil de ganharmos”, lembram os dois. 
Para surpresa deles, acabaram escolhidos.

A comemoração foi grande e, passada a festa, 
veio a primeira apreensão: Conesa e Wilson não 
tinham um centavo no bolso para iniciar o ne-
gócio. Como fazer? Passaram dias pensando e, 
como saída, resolveram chamar um amigo inves-
tidor, o Pipo, para compor a sociedade. 

Pipo declinou o convite. No entanto, se dispôs a 
ajudá-los fi nanceiramente, caso precisassem, e 
pediu que mantivessem o projeto. O apoio deu 
a segurança necessária para que fossem adiante, 
embora continuassem sem dinheiro.

Com o encerramento das operações da Nashua, 
seus técnicos e vendedores começaram a buscar 
novas colocações. Antes que os melhores nomes 

1995
Serviço Garantia Ouro
Criação do Produto Garantia Ouro, 
modelo inovador que precedeu ao 
outsourcing de impressão

1996
Introdução da multifuncional 

digital Gestetner 3220, com 
copiadora, impressora e fax, e 
da copiadora digital colorida 

Gestetner 2706, com interface 
para impressão fi re

1999
Comercialização de 

multifuncional Afi cio 650, 
com alta capacidade 

e produção de 65 
impressões por minuto

2000
Chegada ao portfólio de 

impressoras de pequeno 
e médio porte Lexmark

2001
Fundação da Cogra
Abertura da distribuidora 
de equipamentos para 
impressão, em parceria 
com o empresário Raul 
Grandeza (foto)
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defi nissem seus destinos, os Conesa partiram 
para a contratação, com propostas que passa-
vam bem longe da realidade fi nanceira da dupla.

“Queríamos os melhores. Então, perguntávamos 
aos funcionários: qual é a proposta da concor-
rência? Ok, nós cobrimos. Benefícios? Estão to-
dos garantidos”, lembram eles. Equipe formada 
com quase 50 pessoas, chegou o dia do primeiro 
adiantamento salarial, o tradicional vale, e os fun-
cionários aguardavam o pagamento.

“Não hesitei e disse: não trabalhamos com vale, 
o pagamento será feito uma única vez. Por den-
tro, pensei comigo: não tem vale e não terá paga-
mento. Não tínhamos dinheiro”, recordam. Dois 
dos técnicos contratados à época – Oscar e João 
Carlos – ainda dão expediente na Tecmach.

Depois de muitas noites de sono perdidas, sur-
giu a ideia de lançar uma campanha de vendas 
focada em suprimentos e com um apelo que da-

ria fôlego fi nanceiro à empresa: quem vendesse 
insumos à vista ganharia comissão em dobro. O 
resultado foi espetacular.

“Vendemos tanto que deu para pagar os salários, 
o aluguel do escritório e ainda sobraram alguns 
trocados para nós. Caminhamos assim por um 
bom tempo. Hoje não teríamos metade da cora-
gem que tivemos. Mas na época éramos jovens e 
não tínhamos nada a perder”, comentam.

Os negócios prosperavam até que uma grande 
revenda partiu para uma estratégia comercial 
predatória, com preços imbatíveis. Prevendo 
prejuízo, em função dos adversários, Conesa e 
Wilson precisavam fazer algo. Bater de frente 
com a concorrência nem pensar. 

Golpe de mestre
Uma nova sacada da dupla, em 1995, colocou a 
companhia em outra direção. No lugar de ofere-

2004
Centro logístico
Abertura do centro de distribuição, em 
Santo Amaro; assinatura de alianças 
relevantes e implantação de verticais 
(saúde e educação)

2005
Nova ampliação
Inauguração de dois 
escritórios na Vila
Olímpia marca nova
fase nos negócios

2005
Impressoras Lexmark com opcional 

Optra para função de cópia/fax

2002
Aliança Lexmark
Assinatura da parceria 
com a Lexmark e 
introdução de modernas 
multifuncionais ao 
portfólio da empresa
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cer o upgrade das máquinas Nashua, o que seria 
aparentemente mais interessante, eles passaram 
a focar nos clientes da Xerox, propondo o aluguel 
de máquinas copiadoras com suprimentos, as-
sistência técnica gratuita e garantia de três anos 
incluídos. O pacote inédito no mercado ganhou 
o nome de Produto Garantia Ouro, que se trans-
formaria no outsourcing de impressão que co-
nhecemos hoje. O sucesso foi imediato. 

No segundo ano de vida, a Tecmach já operava 
em dois endereços no Brooklin. Não demorou 
muito, logo a empresa ganhou instalações mais 
amplas na mesma região – um prédio com 16 sa-
las e um grande galpão. 

A excelente fase colocou a companhia em um 
patamar diferenciado no mercado. O ótimo de-
sempenho, porém, contrastava com a gestão do 
negócio. Sem conhecimento sufi ciente para ad-
ministrar uma empresa como se deve, Conesa 
e Wilson quase sucumbiram diante da primeira 

grande crise fi nanceira – uma dívida contraída 
com a Gestetner (hoje Ricoh), principal e único 
fornecedor na ocasião.

A saída para ganhar oxigênio foi buscar um 
financiamento junto ao fabricante. A negocia-
ção não foi fácil. Feitos os cálculos, eles preci-
savam de um parcelamento de pelo menos 36 
meses. Tiveram que se conformar com o paga-
mento em 24 vezes.

Os dois anos seguintes foram de fortes ajustes e o 
trabalho de reorganização das contas contou com 
o acompanhamento de um consultor bancado pelo 
fabricante. “Naquele momento percebemos que 
não adiantava vender sem ter uma administração 
efi ciente. Foi quando resolvi me afastar do comercial 
e cuidar da gestão fi nanceira”, afi rma Wilson.

Só que ele não conseguiu fi -
car muito tempo longe 
do que mais sabe 

2007
Criação do Segundo logotipo

2008
Profi ssionalização
da empresa 
Criação do Conselho de 
Administração dá início 
ao aperfeiçoamento da 
gestão da empresa

2006
Multifuncionais Lexmark monocromáticas e 
coloridas, com função de cópia, impressão, 
fax e scanner; soluções de digitalização para 
rede e e-mail; e soluções que contabilizam 
volume de cópia e impressão

20072007200720072007200720072007200720072007200720072007200720072007
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fazer, que é vender. Depois de um ano, sua esposa 
Maristela, que trabalhava na Tecmach, assumiu as 
gerências administrativa e fi nanceira. Desde então, 
embora dedique a maior parte do seu tempo a ven-
das, Wilson nunca mais se distanciou da gestão.

Aos poucos, a empresa foi retomando o equilí-
brio. Mas um novo susto estava a caminho. O pré-
dio que ocupavam não poderia mais abrigá-los, 
por se tratar de uma região residencial. O movi-
mento de carga intenso irritou a vizinhança e o 
caso foi parar no Ministério Público. Conclusão: 
em 30 dias tiveram que achar outro endereço.

Uma década depois de abrir as portas, a Tecmach 
inaugurou mais um novo período de ascensão que a 
destacaria entre as principais empresas de outsour-
cing de impressão. No início dos anos 2000, es-
trategicamente, a companhia incorporou ao seu 
portfólio mais um fabricante. Além da Ricoh, em-
presa conceituada no mercado, veio a Lexmark, 

igualmente respeitada no segmento. A partir 
dessa aliança, começaram a chegar os clientes 
de grande porte, inclusive  multinacionais, e pro-
jetos relevantes.

“Foi um grande negócio. Como já tínhamos a ex-
periência com a linha Garantia Ouro, saímos na 
frente. No primeiro ano da parceria, fechamos 
quatro negócios incríveis, que nos permitiram 
dobrar o faturamento”, lembram os irmãos. Para 
incrementar ainda mais o negócio, decidiram 
segmentar o atendimento, com a criação de 
duas verticais: educação e saúde. Nesse momen-
to, Conesa chamou a esposa Alícia, que atuava 
como gerente regional em uma multinacional da 
área de alimentação, para implantar processos 
de rollout de projetos de grandes clientes.

A expansão obrigou a Tecmach a ampliar suas ins-
talações mais uma vez. Um passo importante para 
os negócios foi a inauguração do centro de distri-

2009
Lançamento
do terceiro
logotipo

2010
Parceria com a OKI 
Aliança marca o início da 
impressão de diagnósticos 
médicos; inauguração do 
escritório de 600m2 na Av. Luis 
Carlos Berrini (Brooklin)

2011
Aquisição da Star 
Outsourcing
Em operação inédita, 
carteira de clientes da Star 
Outsourcing é adquirida

Aquisição da Star Aquisição da Star Aquisição da Star Aquisição da Star Aquisição da Star 
201120112011201120112011201120112011201120112011201120112011201120112011201120112011201120112011
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buição, em 2004, no bairro de Santo Amaro, zona 
sul da capital paulista. No ano seguinte, a região da 
Vila Olímpia, que se tornou novo polo comercial de 
alto padrão em São Paulo a partir dos anos 2000, 
foi escolhida para abrigar os dois novos escritórios 
da empresa, já que o prédio instalado na Vila Santa 
Catarina, também na zona sul de São Paulo, não 
comportava mais o volume de transações. 

Com a excelente fase, a profi ssionalização da em-
presa entrou na pauta de discussão. O amadureci-
mento do projeto consumiu quatro anos de muito 
trabalho e estudo e, em 2008, a companhia estabe-
leceu seu Conselho de Administração. O escolhido 
para ser o primeiro presidente da empresa, desde 
a fundação, foi Álvaro Silva, executivo com ampla 
experiência nos campos da saúde e tecnologia.

Nesse mesmo ano, uma crise fi nanceira fez dis-
parar o dólar, que na ocasião se valorizou em 
mais de 50%. Às empresas com negócios base-

ados na moeda americana, como a Tecmach, a 
desaceleração dos negócios foi inevitável.

Apesar das difi culdades, a Tecmach não entre-
gou os pontos: consolidou as operações em um 
escritório de 600 metros quadrados na Av. Luis 
Carlos Berrini (Brooklin), em 2010, e, no ano se-
guinte, fez a sua primeira aquisição, ao comprar 
a carteira de clientes da concorrente Star Out-
sourcing, negócio que trouxe vários desafi os, 
mas elevou o faturamento.

Após esses investimentos, Conesa e Wilson de-
cidiram que era hora de reassumir a gestão da 
empresa. O primeiro teve assento no Conselho de 
Administração e o irmão passou a chairman da 
companhia, posição em que permanece até hoje.
Ações duras precisaram ser adotadas. Duas de-
las mexeram bastante com a empresa: a redução 
do quadro de colaboradores (cerca de 30 deles 
foram dispensados em função da adoção de no-

2014
Integração das operações
Estrategicamente, a operação 
instalada na Vila Olímpia é 
integrada ao centro de logística

2014201420142014201420142014201420142014201420142014201420142014

2016
Reestruturação e
lançamento da
marca atual
Empresa passa por 
reengenharia para suportar 
o crescimento dos próximos 
anos, com implantação de 
novos processos e soluções 
inovadoras. Também é 
criado novo logotipo

outsourcing de impressão
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vos processos automatizados) e a unificação das 
operações, na qual toda a parte administrativa, 
até então distribuída nos dois escritórios da Vila 
Olímpia, foi transferida para uma área anexa ao 
centro de distribuição, em 2014.

Além das medidas necessárias, era preciso dar um 
novo salto em gestão. Para isso, a Tecmach foi bus-
car conhecimento na Fundação Dom Cabral, que 
prestou um trabalho importante de consultoria, e 
reforçou o quadro executivo, com a contratação do 
diretor Oswaldo Soares Junior, que comanda as 
áreas financeira e administrativa. 

O cenário ainda continuava desafiador quando, 
em 2015, a companhia sofreu outro revés, com 
uma nova freada econômica e disparada do dólar. 
Diante do quadro nebuloso, em julho do mesmo 
ano, tiveram início os estudos para a reestrutura-
ção, implantada ao longo de 2016,  visando não só 
o cenário do momento, mas os próximos 25 anos.

De gráfica a filtro de água
Até a Tecmach ganhar vida, na modesta casa do 
Brooklin, Conesa e Wilson navegaram por ou-
tros mares. O primeiro negócio nasceu dentro 

da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), 
uma das principais universidades de São Paulo, 
instalada no bairro de Higienópolis, região cen-
tral da capital paulista.

Conesa atendia a instituição de ensino pela Xerox, 
quando certa vez perguntou ao professor Evaristo, 
diretor da FAAP à época, se o serviço de cópia era 
lucrativo. “Só dá dor de cabeça”, ouviu do docen-
te. Ele, então, não pensou duas vezes e devolveu: 
“o que o senhor acha de terceirizar?”. A sugestão 
foi acolhida, mas a atividade precisaria ser entre-
gue a alguém de confiança. Conesa não titubeou 
e se candidatou ao posto. Nascia ali a Facópia, 
considerada por eles o embrião da Tecmach.

Como gerente da gigante americana, ele não 
poderia tocar o negócio, no entanto, não se inti-
midou. Promoveu uma reforma completa no es-
paço em que o serviço era oferecido, alugou oito 
copiadoras (quatro modelo 7000 e quatro 3107) e 
contratou funcionários. Meses depois,  convocou 
o irmão para ajudá-lo e, na sequência, o convidou 
para ser seu sócio. Em poucas semanas, Wilson 
percebeu que poderia melhorar o fluxo do traba-
lho com pequenas mudanças. Uma delas foi pro-
gramar a produção diária. A medida simples fez 
triplicar o volume de cópias e o negócio saltou de 
200 mil para 600 mil folhas/mês.

Em pouco tempo, a Facópia começou a incre-
mentar as atividades. Das cópias simples passou 
a fornecer apostilas e a produzir livros. O que os 
irmãos não esperavam era o contratempo das 
férias escolares, período em que a demanda 
cai drasticamente. “O baque foi grande, pois já 
tínhamos funcionários e tivemos que recorrer a 
empréstimo bancário”, diz Wilson.

No segundo ano da Facópia, já escaldados, eles 
se preparam para o período de baixa: mandaram 
uma mala direta às empresas do entorno da FAAP, 
oferecendo os serviços de impressão. A estratégia 
funcionou e as férias deixaram de ser um proble-Zona sul da capital paulista: palco da história de suceso da Tecmach
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ma. Aliás, o retorno da investida foi tão grande que 
eles compraram uma máquina off-set e contrata-
ram um operador para dar conta da demanda, 
que passou de um milhão cópias/mês.

O novo funcionário mudou a rota dos irmãos. 
Egresso de uma gráfica pertencente a uma indús-
tria de filtro de água, ele comentou que seu antigo 
empregador queria arrendar o parque gráfico. Os 
Conesa toparam o desafio. Pelo acordo, eles aten-
deriam a demanda da indústria e os pedidos pró-
prios. O novo projeto durou um ano.

O trabalho da dupla, principalmente em vendas, 
chamou atenção do dono da indústria de filtros, 
que também estava terceirizando suas filiais e 
convidou os dois para assumirem uma revenda 
de São Paulo. “Embora o nosso conhecimento 
sobre o setor fosse zero, a proposta era interes-
sante e topamos”, afirma Wilson. 

A indústria tinha um escritório instalado no bair-
ro do Cambuci, região central de São Paulo, que 
ia muito bem. Surgiu, então, a ideia de montar 
um showroom. O local escolhido foi o Brooklin. 
Só que, ao contrário do esperado, o novo espaço 
decepcionou. E, de forma geral, as vendas tam-
bém começaram a declinar.

O ânimo com os filtros já não era o mesmo e o 
período de baixa coincidiu com a proposta da 
Gestetner. O fechamento do showroom foi inevitá-
vel. Com a casa vazia, Conesa e Wilson resolveram 
instalar nela o primeiro escritório da Tecmach. 

A veia empreendedora não parou aí. Anos de-
pois da abertura da empresa, os dois fundaram 
a Cogra, uma distribuidora de impressoras, 
multifuncionais, suprimentos e acessórios, com 
o sócio Raul Grandeza e da qual detêm 50% do 
negócio até hoje.

A água...
Inquieto e acelerado. Foi nesse ritmo frenético 
que Anderson Conesa cresceu e toca a vida até 

hoje. Idealizou a Tecmach quando ainda traba-
lhava na Xerox, onde ingressou por intermédio 
do irmão e trabalhou por uma década.

Na organização americana, entrou como vende-
dor, aos 25 anos, e chegou ao cargo de gerente 
e instrutor de vendas. Foi sua escola e de uma 
geração inteira de profissionais do setor de im-
pressão. “A Xerox mudou a minha vida, entrei 
uma pessoa e saí outra”.

Para ingressar na companhia era preciso cum-
prir alguns requisitos básicos, como ter nível 
superior (ou estar cursando) e veículo próprio. 
Na faculdade, optou pelo curso de Economia, 
que ficou pelo caminho. Com o carro não pre-
cisou se preocupar. Sua Variant azul-clara (ano 
71), apesar das péssimas condições, dava conta 
do recado. “Não sei como andava, não tinha as-
soalho nem estepe e o banco do motorista era 
apoiado com um pedaço de pau”, conta ele.

Casado com Alícia, pai de três filhos, Conesa 
sente não ter concluído a faculdade. Mas não 
se preocupou em retomar. Preferiu se dedi-
car a outros campos – o do desenvolvimento 
humano e da espiritualidade. É formado em 
três linhas de coaching, com reconhecimento 
internacional (Panorama Social/Visão Sistê-
mica; Coaching Clinic; Curso de Qualificação 
MAJORS PT-E). Atualmente, cursa Faculdade 
de Filosofia.

“Acredito que existe apenas um caminho para 
transformarmos nossos resultados: a mudan-
ça interna. Só seremos melhores para os nos-
sos clientes, colaboradores e familiares se nos 

Hoje não teríamos metade da 

coragem que tivemos. Mas na 

época éramos jovens e não 

tínhamos nada a perder”
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desenvolvermos por dentro. Na Tecmach pro-
curamos ser melhores a cada dia”, ressalta. 

Os embates com o irmão são importantes para o 
bom andamento dos negócios, admite ele. “Sou 
uma usina de ideias. Mas claro que nem todas são 
boas. Quando proponho algo, ele faz ponderações 
excelentes. Isso ajuda muito nas decisões”, afirma.

Ao longo dos últimos 25 anos, Conesa cresceu mui-
to pessoal e profissionalmente, e arrependimento 
é uma palavra que não faz parte do seu vocabu-
lário. “Sempre trabalhei 
para que minha família 
(pais, filhos e esposa) ti-
vessem orgulho de mim. 
Sou muito grato à vida 
por ter tido a oportu-
nidade de transformar 
esse meu desejo em uma 
grande força motivadora. 
Por isso, em meu cami-
nho, procuro inspirar as 
pessoas a buscarem seus sonhos, pois sei o quanto 
isso é gratificante”, destaca ele. 

O vinho...
Wilson, casado com Maristela e pai de cinco fi-
lhos, é o contraponto da relação – figura tran-
quila e de poucas palavras. Trabalhou por quase 
seis anos na Xerox e cerca de um ano na Nashua.

Seu primeiro emprego foi na Abril Cultural, após 
o pai sofrer um infarto e não ter mais condições 
de trabalhar. O anúncio no jornal oferecia uma 
vaga para auxiliar de escritório. Quando  chegou 
para se candidatar, a colocação era para vender 
enciclopédia Abril. “Na hora pensei: isso não vai 
dar para mim”. De fato, demorou para engrenar e 
quase desistiu do emprego. 

Ainda na área de livros, trabalhou em uma dis-
tribuidora. Após algum tempo no segmento, de 

Vendedores natos, os irmãos Conesa são donos 
de estilos distintos. Algo como a água e o vinho, 
embora caminhem juntos desde meninos. Mais 
novo que o irmão dois anos, Conesa 
é acelerado e uma usina de ideias, como gosta 
de se definir. Não deixa nada passar em branco. 
Sabe ser duro quando a situação exige, mas a 
descontração é a sua principal característica.

A água e o vinho

Alícia e Conesa: parceria 
duradoura

Especial 25 anos
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olho no que poderia render mais dinheiro, Wil-
son investiu na venda de títulos de camping e se 
deu muito bem.

Em suas andanças, a Xerox cruzaria duas vezes o 
seu caminho. Conse-
guiu ingressar na se-
gunda tentativa. Como 
o irmão, optou pela fa-
culdade de Economia, 
que foi concluída. No 
entanto, faltava o carro 
exigido pela compa-
nhia. Sem condições 
de comprar um, ele 
“tomou emprestada” a 

Variant caída do irmão dizendo que era sua.

Na verdade, sem que a Xerox soubesse, Wilson fa-
zia seu trabalho a pé. “Eu chegava em casa, à noi-
te, com os dedos quase sangrando. Para aguentar, 
fazia salmoura direto”, lembra ele. Por alguma ra-
zão, a gerência começou a desconfiar da existên-
cia do carro e, num determinado dia, seu chefe 
decidiu certificar-se. “Ele me perguntou umas três 
vezes: Wilson, você tem carro? Claro”, respondi. 
Até que ele disse: “Olha, vou perguntar pela últi-
ma vez: Você tem carro”? Tá com o motor fundido, 
mas tenho!”. A partir daquele dia, foi dado a ele o 
prazo de três meses para comprar um veículo. Do 
contrário, seria dispensado.

Wilson deu entrada na sua primeira máquina, 
um Fusca 73 (Ocre), sem saber dirigir. Aprendeu 
na marra. Na primeira investida solo ao volante, 
quase estourou o freio de mão. “Eu ia para a Xerox 
só pelo lado direito, atrás dos ônibus. Estacionar 
perto da empresa nem pensar”. 

Segundo ele, da trajetória marcada pela perse-
verança ficaram três  ensinamentos importantes: 
“Sempre persistir nos sonhos; ser resiliente com 
as diversidades e saber escolher as pessoas que 
compartilham dos mesmos sonhos”. 

Discreto nos gestos e no jeito de ser, Wilson 
é conhecido pela cautela. Busca mais observar do 
que falar. É ele quem dá o contrapeso à balança 
entre os dois e também quem faz o papel do 
“advogado do diabo” nos momentos de grandes 
decisões. As divergências acontecem dentro e 
fora do trabalho, mas sem prejuízos à relação 
e aos negócios. Com mais de 60 anos de vida, 
Conesa (61) e Wilson (63) não têm dúvidas de 
que o antagonismo e as singularidades só trazem 
benefícios à parceria.

Maristela e Wilson: Aliança 
pessoal e profissional
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“A ArcelorMittal Tubarão, empresa 
pertencente ao grupo ArcelorMittal, 
é uma das maiores empresas no 
ramo da siderurgia no Brasil. Com 
uma cultura corporativa focada 
no compromisso com o desenvol-
vimento sustentável, é uma das 
líderes entre os fornecedores de 
aço de alta qualidade tanto para o 
mercado doméstico quanto para o 
mercado internacional.

Uma das prerrogativas para se 
manter na vanguarda da produção 
de aço de alta qualidade e garantir 
o compromisso com o desenvol-
vimento sustentável é a escolha 
de parceiros que estejam, de fato, 
envolvidos e compromissados com 
as diretrizes de qualidade e susten-
tabilidade da ArcelorMittal e que se 
dediquem na busca pela estabilida-
de dos processos visando garantir a 
excelência operacional das empre-
sas onde atuam.

A contratação de empresas par-
ceiras, na maioria das vezes, se dá 
devido à necessidade de se buscar 
parcerias estratégicas visando suprir 
alguma demanda não ligada direta-

mente ao core business da empresa 
contratante. Na ArcelorMittal Tuba-
rão isso não é diferente.

Um dos grandes gargalos encontrados 
na ArcelorMittal Tubarão, até meados 
de 2012, dizia respeito ao ambiente 
de impressão. Com um parque de 
impressoras bastante heterogêneo, 
com equipamentos antigos e desa-
tualizados tecnologicamente e um 
outsourcing parcial do parque que 
não atendia às expectativas das áreas 
usuárias, a empresa sofria com pro-
blemas de quebras de equipamentos, 
custos de manutenção muito eleva-
dos, baixa qualidade das impressões 
e perda de produtividade. Tudo isso 
gerando transtornos signifi cativos para 
a empresa e um volume excessivo de 
reclamações dos usuários.

A necessidade de se buscar um 
parceiro que pudesse nos tirar dessa 
situação incômoda e revitalizar o 
nosso ambiente de impressão mos-
trava-se urgente. A busca por um salto 
de qualidade, tanto no fornecimento 
de impressoras quanto na gestão do 
processo de impressão, tornava-se 
mais do que necessário. Partimos en-

JOSÉ ARLEY TOTTOLA
Analista de Infraestrutura

IT Support Analyst
ArcelorMittal Tubarão

Impressão
otimizada
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tão para um processo de outsourcing 
que culminou com a contratação da 
empresa que apresentou a melhor 
solução (custo/benefício) para o 
negócio naquele momento.

Dentre as várias empresas consulta-
das no mercado, a empresa Tecmach 
– Soluções em Outsourcing de Im-
pressão foi aquela que mais atendeu 
às nossas expectativas trazendo 
uma solução de outsourcing que 
permitia, além de uma atualização 
completa do parque de impressoras, 
garantir o uso de soluções embar-
cadas em praticamente todos os 
equipamentos ofertados, além de 
um processo de gestão do parque de 
impressoras bastante robusto, com 
100% das impressoras gerenciáveis 
e uma dinâmica de atendimento aos 
usuários bem consolidada.

A partir de 2013 trouxemos a 
Tecmach para dentro da organiza-
ção ArcelorMittal e tínhamos uma 
expectativa muito boa de que terí-
amos um parceiro que, de fato, pu-
desse nos ajudar a otimizar o nosso 
ambiente de impressão fornecendo 
equipamentos de alta qualidade e 

dando um salto na gestão do pro-
cesso de outsourcing de impressão 
na ArcelorMittal Tubarão. 

Essa expectativa tornou-se uma 
realidade quando percebemos, de 
fato, o envolvimento da empresa 
parceira na busca pela melhoria nos 
processos internos da organização, 
propondo soluções de impressões 
otimizadas, equipamentos robustos 
e uma equipe de suporte focada no 
atendimento às demandas internas 
dos nossos usuários. 

Um ponto marcante durante o 
processo de outsourcing que nos per-
mitiu acreditar que a parceria seria, 
de fato, promissora e duradoura foi o 
engajamento da diretoria da empresa 
parceira na tratativa dos problemas 
decorrentes do rollout do projeto. 
O seu corpo técnico estava sempre 
focado na identificação e solução dos 
problemas encontrados, trazendo 
uma solução rápida e eficaz que 
permitisse a continuidade do projeto 
sem impactar no seu cronograma.

Durante a vigência do contrato 
ArcelorMittal / Tecmach pudemos 

comprovar o envolvimento da 
contratada nas ações internas de 
melhorias e otimização de custos 
de impressão na organização. O 
apoio incondicional da sua diretoria 
e do seu corpo técnico à área de 
Tecnologia da Informação em ações 
de otimização de custos implemen-
tadas na empresa foi significativo. 
Essas ações têm sido fundamentais 
para o negócio, otimizando de forma 
significativa os custos com impres-
são na empresa.

Em decorrência da proximidade 
do encerramento do contrato e em 
reconhecimento pelos excelentes 
serviços prestados, a ArcelorMit-
tal optou por estender a sua data 
de vigência por mais um ano, 
entendendo que a parceria com 
a Tecmach vem sendo bastante 
produtiva, trazendo ganhos para a 
organização”. 
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Anderson Conesa, Oswaldo Soares Junior, Vivian Conesa e Wilson Conesa: 
Reestruturação da empresa para o futuro com foco em três eixos: governança, 
prestação de serviço e sustentabilidade

Quando pensamos em quantas pegadas foram 
deixadas no caminho de 25 anos da Tecmach, 
período esse marcado por um cenário hostil 
aos negócios, devido à instabilidade econô-
mica e crescente burocracia, temos uma única 
certeza: tudo vai mudar e estaremos olhando 
sempre para frente.

Com o espírito ainda jovem, após a reorgani-
zação profunda pela qual passamos em 2016, 
estruturamos a empresa para o futuro em três 
alicerces de excelência: prestação de serviço, 
governança e sustentabilidade.

No campo da prestação de serviço, quando revi-
sitamos nossa proposta de valor, identifi camos 
que, embora paradoxal, nosso cliente percebe 
que está satisfeito à medida que não lembra mais 
da Tecmach.  

Se o gestor do contrato não ouve dos seus clien-
tes internos o nosso nome é porque o outsour-
cing está perfeito. Por isso, a estratégia é continu-
ar sendo um canal multimarcas para oferecer a 
melhor solução do mercado aos nossos clientes.

Governança é o ponto-chave da estratégia de 
médio prazo da Tecmach. Fortalecer as estrutu-
ras de gestão e a capacitação da média gerência 
é o foco para suportar o crescimento inorgânico, 
que fi gura na estratégia dos próximos cinco 
anos, por meio de um possível movimento de 
fusão ou aquisição. 

Com a companhia revigorada, estamos segu-
ros de absorver outras operações. Somos uma 
empresa com DNA brasileiro, fruto do esforço de 
empreendedores que naturalmente buscam a 
plenitude da organização e o perfeito equilíbrio 
entre fl exibilidade e controlabilidade.

Sustentabilidade é a palavra de ordem para 
o horizonte da Tecmach e vai muito além das 
questões relacionadas ao meio ambiente e à 

A busca pela
plenitude
Um quarto de século é um marco

importante, mas e agora?

Para frente
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responsabilidade social. Seus preceitos devem 
permear todas as esferas da empresa para que, 
de fato, tenhamos uma organização sustentável 
no sentido macro do termo. 

Por isso, além de atuar de forma a utilizar as 
melhores práticas, em um ambiente onde  predo-
minem informações confi áveis, ética e transpa-
rência, criamos uma área focada em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D). Sua missão é encontrar 
novas soluções para o mercado em que atuamos 
e trabalhar importantes parcerias estratégicas 
para oferecer novos serviços, como já ocorre com 
a oferta de service desk e de soluções de imagem, 
por meio de monitores inteligentes e recursos de 
videoconferência baseados na nuvem.

Com a reengenharia da Tecmach, o caminho 
dos sócios-fundadores vai se clareando rumo 
ao Conselho de Administração, como parte de 
um processo natural de governança baseado 
nas melhores práticas de gestão. Isso inclui um 
movimento gradual de sucessão que começa a 
ser trabalhado como matéria estratégica, cujo 
processo se consolidará na evolução da gestão 
da empresa e da sucessão familiar. 

Por vezes, nos perguntam o que será do mer-
cado de impressão no futuro. Bem, não acredi-
tamos que, na velocidade em que o mundo se 
move atualmente, alguém possa prever como 
estaremos atuando daqui a 25 anos. Até lá, 
talvez nem o celular exista mais. Afi nal, ele não 
existia popularmente um quarto de século atrás 
e hoje está nas mãos de todos.

Portanto, não sabemos como será o futuro da 
impressão. Temos apenas a convicção de que 
estaremos lá, construindo o futuro com nossos 
stakeholders, funcionários, clientes e acionistas. 

Anderson e Wilson Conesa

 Preparada para o

futuro
A globalização e o avanço tecnológico frenético 

colocaram o mundo em constante transformação. 

Nunca em tão pouco tempo – cerca de duas décadas 

- pessoas e empresas mudaram o jeito de ser, de se 

relacionar e de fazer negócios. 

Preparar-se para o futuro é a palavra de ordem para as 

empresas que querem manter a perenidade de seus 

negócios. A Tecmach faz parte desse time e busca, na 

sua mais nova transformação, antecipar tendências e 

fortalecer seus pilares para o crescimento nas próxi-

mas décadas. 

Com a reengenharia que vem sendo promovida, 

baseada na inovação, a Tecmach inaugura uma nova 

fase. Nas próximas páginas, você verá como os novos 

ventos estão impactando as diferentes áreas da com-

panhia, elevando o nível de atendimento aos clientes 

e preparando a empresa para o futuro. 
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Produtos inovadores, estratégias 
diferenciadas, tecnologia de ponta, 
marketing de guerrilha, inova-
ção, criatividade... Todas essas 
variantes podem impulsionar os 
resultados de uma empresa. Mas o 
fator que determina e conduz uma 
companhia ao sucesso atende pelo 
nome de pessoas. Saber valorizar o 
capital humano ainda é para pou-
cas organizações. Hoje a Tecmach 
tem o privilégio de fazer parte 
desse grupo, ao investir e estimular 
de maneira consistente o desenvol-
vimento de competências de seus 
colaboradores. 

Dentro da nova página que a empresa 
vem escrevendo, a área de Recursos 
Humanos (RH) é um dos pilares que 
mais tem recebido atenção e inves-
timento, com iniciativas transforma-
doras e estabelecidas em três eixos 
principais: gestão de pessoas, gestão 
de conhecimento e comunicação.

Em gestão de pessoas, uma recente 
radiografi a dos colaboradores, ba-
seada em uma avaliação de desem-
penho minuciosa, foi fundamental 
para as diretrizes estabelecidas na 
área. Uma das principais medidas foi 
o reconhecimento ainda maior dos 
talentos internos. 

Segundo a supervisora de RH, Julia-
na Formagio Alves, o mapeamento 
elevou o grau de amadurecimento 
dos colaboradores e fez crescer o 
nível de engajamento referente às 
propostas e aos desafi os da com-
panhia. “Hoje todas as decisões são 
tomadas conjuntamente pelo time 
de liderança”, diz ela. 

O aprimoramento alcançou os pro-
cessos que envolvem a contratação 
de colaboradores, principalmente 
daqueles selecionados para atuar n o 
cliente. Desde o ano passado, as re-
gras estão mais rígidas e a integração 

Pessoas
 em primeiro lugar

Valorização do capital humano é um dos 

pilares para o crescimento da Tecmach

DA ARQUITETURA PARA O RH
Remanescente da Star Outsourcing, 

Juliana Formagio Alves estava 
fora da lista de colaboradores que 
migrariam para a Tecmach, após a 

aquisição da carteira de clientes da 
concorrente. Sua gerente à época, 

porém, tratou de incluí-la no grupo, 
por apreciar o seu trabalho, também 
focado em Recursos Humanos (RH). 

Juliana tinha a arquitetura como 
meta de vida, chegou a trabalhar em 

lojas de decoração, mas acabou se 
encontrando na área de RH, na qual 

começou aos 19 anos, na própria Star. 
Depois de cursar Administração, 

optou por pós-graduação em RH e 
sua ideia é investir cada vez mais na 

área. “Gosto de trabalhar com pesso-
as”, diz ela. Seu trabalho é suportado 
pela auxiliar Michele 

Rosa Ferreira, que 
cursa Gestão de 

Recursos Humanos e 
está na Tecmach há 

quase um ano. 
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desses profi ssionais ganhou maior 
qualidade e consistência. 

Hoje, ao ingressar na Tecmach, o fun-
cionáro transita pelas várias áreas da 
empresa por um período mais elásti-
co, para conhecer melhor o funciona-
mento dos serviços oferecidos e seus 
gestores. O incremento na integração 
contribui para melhor adaptação e 
desempenho no novo ambiente de 
atuação. “A contratação de pessoas 
para o trabalho externo é um desafi o 
especial, já que impacta diretamente 
o cliente”, explica a supervisora. 

Na área da comunicação, as ações 
encurtaram distâncias, principalmente 
com os colaboradores alocados em 
clientes, e o compartilhamento de notí-
cias ganhou mais agilidade, tendo entre 
os aliados recursos como a intranet. 

Para incentivar o conhecimento e 
aperfeiçoamento profi ssional, por 

sua vez, a Tecmach tem investido 
com vigor em capacitação técnica. Ao 
longo de 2016, por exemplo, foram 
realizadas quase duas mil horas de 
treinamento. 

O RH deu início ainda a ações que 
estimulam os colaboradores a irem 
além das quatro linhas. A ideia é que 
eles possam contribuir em diver-
sas frentes, explorando a própria 
criatividade.  Para isso, foi criado o 
Prêmio Contribuição Extraordinária, 
que teve como primeiro destaque o 
supervisor técnico Leandro Moreira 
Dias, por gerar à companhia receita 
extra com a venda de um lote de 
máquinas usadas. 

Somadas às diversas mudanças, a 
reestruturação da Tecmach sela de 
vez a transformação de seu RH em 
uma área estratégica, com diretrizes 
alinhadas ao negócio e à participação 
direta nas decisões. 

Diferentemente do passado, atualmente as decisões são tomadas conjuntamente
pela direção e  pelos gestores

protegendo sonhos e conquistas

(11) 3849-3140 / 3046-3380

www.solidseguros.com.br

www.facebook.com/solidseguros

  Poucas empresas 

conseguem chegar aos 25 

anos sendo reconhecidas 

entre as melhores nos 

seus mercados de atuação.

  Para conquistar este 

marco, é preciso muito 

talento e competência ao 

aprimorar seus negócios, 

realizar investimentos e 

motivar seu potencial 

humano.

  Contemporânea da 

Tecmach, a Solid Corretora 

de Seguros tem orgulho de 

ser sua parceira no 

gerenciamento da política 

de benefícios dos seus 

colaboradores e de seus 

riscos patrimoniais.

TECMACH: UM MARCO 

DE COMPETÊNCIA

Parabéns Tecmach. 

Obrigado pela parceria.
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Se até pouco tempo atrás as impresso-
ras só tinham quatro funções (imprimir, 
copiar, digitalizar e enviar fax), a tendên-
cia de mercado hoje é agregar inúmeras 
funções. A ideia é aperfeiçoar e ampliar 
os serviços gerenciados de impressão e a 
oferta de serviços deve incluir hardware, 
suprimentos e soluções. 

Estudo realizado pela Associação Brasi-
leira das Empresas de Soft ware (Abes) em 
parceria com a IDC revela que a expec-
tativa de avanço nos investimentos em 
hardware, soft ware e serviços no Brasil é 
de 3%, apesar da instabilidade econômi-
ca e política. Indo mais além, o Gartner 
projeta que, em 2017, o segmento de dis-
positivos (incluindo PCs, tablets, celulares 
e impressoras) no Brasil deve atingir um 
total de R$ 46 bilhões, um aumento de 
5,3%. As despesas com soft ware deverão 
chegar a R$ 14,6 bilhões, crescendo 7,8%, 
e os gastos com serviços de TI alcançarão 
R$ 55,4 bilhões, aumento de 6,3%.

Neste cenário, a Tecmach vem trabalhan-
do fi rme para oferecer produtos, solu-

ções e atendimento diferenciados para 
impulsionar seus resultados. “Estamos 
investindo numa sinergia interna para a 
captação de novos negócios, estreitando 
ainda mais o relacionamento com os 
clientes”, explica o diretor Nelson Marconi, 
que comanda a área comercial.

O desafi o para solucionar o problema 
dos clientes, segundo ele, é focar na 
perspectiva deles, mostrando empatia 
e identifi cação, para entender suas reais 
necessidades e propor ofertas nas quais 
ele enxergue alto valor agregado. “O 
mercado está chegando num ponto de 
maturidade excelente. Quando achamos 
que há limitação, principalmente em har-
dware, surge uma inovação que agrega 
inúmeras funções aos processos do negó-
cio do cliente. Eu diria que, a partir disso, 
há milhões de oportunidades”, diz.

Dentre estas inovações, destacam-se 
a integração com soft wares de ges-
tão e controle, soluções embarcadas 
nos equipamentos de impressão 
que auxiliam os processos internos e 

De olho nas
tendências
de mercado

VEIA DE LUTADOR
Desde 1998 na Tecmach, Nelson

Marconi entrou na área comercial 
encarando de peito aberto os novos 

desafi os, já que vinha do setor adminis-
trativo. Descobriu-se vendedor e isso lhe 
abriu uma nova oportunidade, pois sua 

formação é no segmento contábil. 
Com um perfi l expansivo, ele trabalha 

para vencer. Lembra com orgulho do 
primeiro grande projeto que fechou 

em 2003, quando vendeu cerca de 
80 multifuncionais para um grande 

grupo nacional da indústria, que segue 
cliente até hoje. 

Para ele, a Tecmach representa tudo: 
“todo o meu conhecimento e crescimen-

to foram adquiridos aqui, tenho como a 
minha segunda casa”. 

Área comercial abre novas frentes de 

trabalho para verticalizar portfólio
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DETERMINAÇÃO SEM LIMITES
Antonio Maia Mello 
está há 18 anos na 
Tecmach, em duas 
passagens: de 96/99 
e de 2001 até hoje. 
Nascido no Ceará, chegou a São Paulo 
aos 18 anos, determinado a trilhar 
novos caminhos. Foi garçom por 14 
anos, em apenas dois restaurantes da 
cidade. A virada veio com um anúncio 
da empresa pedindo vendedores. Sem 
conhecer o mercado de impressão 
– tudo que sabia era tirar cópias – 
decidiu se candidatar. 
Passou dois anos fora da companhia, 
acabou voltando e não saiu mais. 
“Costumo dizer que me fi z vendedor 
com a ajuda da Tecmach.”

BOM NEGOCIADOR
Egresso da Xerox, 
onde trabalhou por 
21 anos e depois 
de empreender no 
interior paulista, 

Fernando Siqueira voltou para São 
Paulo a fi m de se recolocar no mer-
cado. Em 2004, recebeu convite de 
um diretor da Tecmach para traba-
lhar na área comercial, na qual cons-
truiu carreira com determinação.
Formado em Direito, nunca exerceu 
a profi ssão, pois casou cedo e logo 
se tornou pai de gêmeas, o que o fez 
continuar na Xerox. Antes pensou em 
cursar Agronomia, pois sua família 
era dona de uma fazenda cafeeira no 
Paraná. Porém, acabou desistindo 
depois que uma geada negra forçou 
a venda da propriedade. 

Time comercial reúne: Rodrigo de Oliveira Santos, Antonio de Maia Melo, Nelson Marconi, Mônica 
do Carmo Freitas, Fernando Cesar Martinez Siqueira, Alexandre Novaes dos Santos

interdepartamentais, permitindo um 
acompanhamento em tempo real dos 
custos envolvidos. 

A área comercial também está alinha-
da com as mudanças que envolvem a 
forma de se relacionar e comprar das 
empresas, decorrentes do mundo pós-
-internet. O avanço da tecnologia e a 
globalização dos negócios colocaram o 
mundo na palma da mão e transforma-
ram o modelo tradicional de transação. 

Nunca o consumidor teve à disposição 
múltiplos canais de venda e acesso a tan-
ta informação. “A internet revolucionou o 
comportamento dos clientes, os tornou 
ainda mais exigentes e proporcionou 
a multiplicação de canais, como redes 
sociais, website, chat on-line, aplicativos 
de mensagens instantâneas”, diz o diretor. 

Segundo dados da HubSpot, 57%  da 
jornada de compra já aconteceu quando 
o cliente fala com o vendedor. O apelo 
global das redes sociais demonstra o 
quanto elas são atrativas e as empresas 
já descobriram isso. Pesquisa realizada 

com 251 empresas brasileiras de médio e 
grande porte, pelo Instituto Brasileiro de 
Inteligência de Mercado (Ibramerc) sobre 
a presença e uso da ferramenta, consta-
tou que 65% delas já utilizam as redes 
sociais como recurso de comunicação 
com clientes e prospects. 

Entre os novos projetos da Tecmach, 
destaca-se a Escola do Futuro. A ideia 
é incorporar ao portfólio da empresa 
soluções no segmento de educação 
da parceira de negócios Ricoh. “Vamos 
investir ainda mais nesta vertical. Já te-
mos como clientes várias instituições de 
ensino importantes, mas a ideia é crescer 
nesse segmento”, explica o diretor. 

Para o avanço projetado, os diferenciais 
da Tecmach são sólidos, aponta ele. 
“Além dos 25 anos de mercado, nossa 
transparência e fl exibilidade são muito 
fora da curva do mercado, porque sem-
pre temos uma solução diferenciada. Há 
uma convergência de todos os depar-
tamentos para o cliente, que é o nosso 
maior patrimônio”. 
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Maior e mais complexa unidade da 
Tecmach, a divisão Atendimento ao 
Cliente é o coração da companhia, 
com três áreas operacionais (Ser-
viços, Técnica, e Auditoria/Projetos 
Especiais) e um time formado por 
cerca de cem colaboradores. Para 
garantir o funcionamento efi ciente da 
engrenagem e a satisfação na ponta, 
a sinergia e a integração são trabalha-
das todos os dias. 

Na reengenharia promovida, a robus-
tez da unidade, que é vinculada ao 
primeiro nível de gestão da empresa, 
exigiu um trabalho vigoroso, no qual 
não se poupou energia para a reade-
quação necessária aos novos tempos 
e negócios. Investimentos e esforços 
foram direcionados à inovação, à 
reorganização do time de liderança, 
que privilegiou os talentos internos; 
ao aperfeiçoamento de processos, 
à redução de custos, à capacitação 
técnica e à ampliação do quadro de 
colaboradores.

Dentre as medidas adotadas, uma que 
exigiu extrema cautela pelo risco ao ne-
gócio foi o fi m da terceirização dos téc-
nicos de campo. O modelo já havia sido 
testado anteriormente, sem apresentar 
o resultado esperado, devido a várias 
particularidades do serviço. A mais 
recente tentativa também esbarrava em 
números aquém das expectativas. 

De acordo com a gerente da divisão, 
Cristiana Barbosa Alvarenga, a decisão 
de mudar tinha o seu preço, mas o time 
encampou o desafi o e os números sur-
preenderam. “Reduzimos o custo em 
70%. Não foi fácil, mas conseguimos”, 
afi rma ela, que pilotou pessoalmente o 
projeto de internalização do serviço. 

Inovação
Duas grandes novidades que estão 
agregando ainda mais qualidade ao 
serviço da Tecmach são as áreas de 
Qualidade e Auditoria/Projetos Espe-
ciais. A primeira, dirigida por Leandro 
Moreira Dias, surgiu da preocupação 
em extrair maior efi ciência e desempe-

CORAÇÃO
pulsante
CORAÇÃO
pulsante
CORAÇÃO

PRIMEIRO E ÚNICO EMPREGO
Cristiana Barbosa Alvarenga 

entrou na Tecmach em setembro de 
2001, seu único emprego. Ex-aten-

dente da área técnica comanda 
hoje cerca de cem colaboradores, a 

maioria composta por homens.
Aos poucos foi agregando outras res-
ponsabilidades e vencendo barreiras.

 “Havia o conceito de que bastava 
ter conhecimento técnico para atuar 
no setor. A visão de planejamento e 

atendimento ao cliente era limitada. 
Mas conseguimos expandir a ideia de 
que a área técnica vai muito além de 

conserto de máquina”, diz.
Antes de cursar Administração de 
Empresa, Cristiana formou-se em 

Educação Física. Só que nunca atuou 
nem se arrepende da opção inicial. 

Próximo grande projeto? Ser mãe.

Sinergia e integração são trabalhadas

todos os dias na maior e mais complexa 

unidade da empresa
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nho dos equi-
pamentos e 
insumos disponibilizados aos clientes.

 “Trata-se de um trabalho minucioso que 
vai além da homologação de produtos 
e no qual buscamos analisar eventuais 
desvios. Procuramos entender como os 
produtos se comportam no dia a dia. Se 
instalamos equipamentos com um con-
sumo melhor, mais rentável, por exemplo, 
não precisamos trocar um kit inteiro, ape-
nas uma peça, o que gera mais agilidade 
no serviço”, afi rma Leandro.  

Segundo ele, os estudos e  as análises são 
suportados, em especial, por três áreas 
– Tarifação, que indica a volumetria de 
cada máquina instalada nos cerca de 200 
clientes; Supply Chain, com os números 
de demanda e rendimento dos insumos; 
e Suporte, que recebe os chamados de 
ocorrência. “Essa conexão é fundamental 
para que possamos desenvolver e ade-
quar produtos que ofereçam o melhor 
custo-benefício aos nossos clientes”, 
explica o supervisor. Sob sua responsabi-

lidade ainda estão o Suporte, 
Laboratório Técnico e os 

técnicos de campo. 

Há algum tempo a Tecmach vinha estu-
dando também maneiras de se anteci-
par às eventuais ocorrências em seus 
clientes. Além do trabalho feito regular-
mente, eram necessários novos esforços. 
Foi a partir de um chamado do Rio de 
Janeiro, por parte de um grande grupo de 
comunicação, meses atrás, que surgiu o 
embrião da Auditoria/Projetos Especiais, 
chefi ada por William Soares. 

Estruturada a nova área, um grupo de 
empresas passou a ser monitorado, com 
ótimos resultados. Em seu trabalho, 
William realiza um mapeamento do 
ambiente de impressão, inclusive dos 
backups, detectando possibilidades de 
falhas e estabelecendo recomendações 
técnicas, durante cerca de um mês. Um 
check-list com 40 itens é aplicado e, a 
partir dos indicadores apurados, é feito 
um planejamento estratégico.

nho dos equi-
pamentos e 

lidade ainda estão o Suporte, 
Laboratório Técnico e os 

Monitoramento 
da base de 
clientes é feito 
em tempo real

fontesustentavel@gmail.com

(11) 97681.0726

(11) 99570-9620 

Projetos Corporativos
Meio Ambiente + Educação + Cultura

Criação, desenvolvimento e gestão de 
soluções ambientais

Reaproveitamento 
de resíduos sólidos

Reaproveitamento 
de resíduos 

orgânicos

Lounge
sustentável

O�cinas e 
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C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

fonte sustentável 70x280.pdf   1   22/11/16   18:38

Revista Tecmach 25 anos.indb   27 23/11/16   09:58



Além do trabalho detalhado, William 
capacita o colaborador alocado para que 
ele possa realizar o suporte inicial, dando 
agilidade no atendimento ao cliente.  

“Conseguimos dar um novo salto na qua-
lidade dos nossos serviços. Os números 
têm sido excelentes, com SLAs variando 
entre 92% e 97%. O próximo desafi o é au-
mentar o volume de clientes auditados”, 
diz William, que em breve terá sua equipe 
reforçada com novos colaboradores. 

Funcionários externos
Uma parte importante do trabalho de 
atendimento ao cliente está nas mãos 
dos funcionários alocados nas empre-
sas. Afi nal, são eles, mais de 60 pessoas, 
que mantêm contato direto e diário 
com os usuários. Por isso, a Tecmach 
dispensa atenção redobrada ao grupo, a 
partir da contratação, segundo Alan Dias 
Martins, coordenador geral de Serviço, 
área que abriga a equipe. 

É grande a preocupação com a capa-
citação técnica. Periodicamente, eles 
são encaminhados para um período 
de aperfeiçoamento no Laboratório 
da Tecmach, coordenado por Adriano 
Gomes.  Desde o início do ano, já foram 
realizadas quase duas mil horas de 
treinamento. O aprimoramento foi in-
tensifi cado para que eles elevem o nível 
de conhecimento e possam ir além das 
funções básicas desempenhadas no dia 
a dia, fornecendo um pré-atendimento 
mais completo. Levantamento interno 

mostra que nem todos os chamados 
que chegam ao Suporte necessitam de 
atendimento sênior. 

Além do conhecimento técnico, 
a Tecmach está atenta à conduta 
desses colaboradores. Alan con-
ta que usa como estratégia para 
orientá-los a “teoria do exemplo”. 
“Procuro estar sempre com alto-astral 
e mostrar que é preciso ter habilidade 
para entender a rotina das pessoas, 
porque cada cliente tem a sua parti-
cularidade. Por mais que tenhamos 
um padrão, uma empresa é diferente 
da outra e precisamos ter essa com-
preensão. É um desafio, mas esse é o 
caminho”, afirma ele. 

De acordo com Cristiana, para apri-
morar o relacionamento e o trabalho 
dos funcionários externos, foi realizado 
meses atrás um grande estudo focado 
nas necessidades e especifi cidades de 
cada cliente, o que permitiu melhorias 
importantes no atendimento. 

GOSTO POR DESAFIOS
Há oito anos na 

Tecmach, William 
Soares assumiu a re-
cém-criada Auditoria 

e Projetos Especiais 
sem pestanejar, pois gosta de desafi os. 

É também  responsável pelos atendi-
mentos fora de São Paulo, função que o 

obriga estar sempre pronto para viajar. 
Para ele, a Tecmach foi paixão à 

primeira vista. “Sempre investiram em 
mim e retribuo como posso. Estou à 

disposição a qualquer hora”. Como 
tem o desafi o na veia, gosta de praticar 

wakeboard e paraquedismo.

LIDERANÇA COM BOM ASTRAL
Ele está sempre de 

bom astral, motivan-
do sua equipe com 

mais de 60 pessoas. 
Na Tecmach há 

apenas um ano, Alan Dias Martins 
passou de técnico terceirizado a gestor 

da área de Serviços.
Lidar com pessoas não é fácil, mas 

garante gostar. Graduado em Admi-
nistração de Empresa, entrou na Xerox 

como off ice-boy e saiu trainee. O desejo 
de crescer sempre o acompanhou. 

Na Tecmach diz que chance não falta. 
“Para quem quer trabalhar, a oportuni-

dade existe”, diz. 

Formada pelas áreas de Serviços, 
Técnica e Auditoria/Projetos 

Especiais, divisão reúne cerca de 
cem funcionários
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“Para dar suporte às adequações, 
criamos o Programa de Capacitação 
Operacional, que envolve todas as 
áreas e todos os gestores da empre-
sa. Esse novo formato tem gerado 
ótimos resultados, pois o conteúdo 
reúne as informações mais relevan-
tes de cada divisão. Isso permite 
que nossa equipe externa esteja 
muito mais preparada para realizar e 
conduzir o trabalho junto ao cliente”, 
afirma a gerente. 

Segundo ela, que está há 15 anos na 
empresa, sua divisão ainda tem muito 
trabalho pela frente. Mas as transforma-
ções feitas até aqui já foram sentidas e 
percebidas pelos clientes.

“Aperfeiçoar é a nossa meta todos os 
dias. Com a reestruturação, reforçamos a 
sinergia e a integração das áreas, que se 
complementam, e temos que comemo-
rar esse avanço importante na qualidade 
do serviço. É um novo conceito de atendi-
mento”, ressalta. 

DE OLHO NA QUALIDADE
Há dez anos na 
Tecmach, Leandro 
Moreira Dias viu 
crescer suas respon-
sabilidades com a 

criação da área de Qualidade. Porém, 
mergulhou de cabeça, pois sabe que 
novos conhecimentos estão a caminho 
e isso contribuirá para o seu avanço 
profi ssional.  
“Todo o meu aprendizado se deu na 
Tecmach. Temos lideranças fortes que 
estimulam o desafi o”, diz ele.
Graduado em Tecnologia de Rede, de-
sembarcou na empresa como estagiário, 
encaminhado pelo CIEE. Foi galgando 
posições até chegar ao cargo de supervi-
sor técnico.
Recentemente, foi o primeiro homena-
geado do prêmio Contribuição Extra-
ordinária, iniciativa que estimula os 
colaboradores a ações em prol da com-
panhia fora do seu campo de trabalho.
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Toda empresa vê escorrer pelo ralo 
uma parte da sua receita. A taxa de 
perda é quase sempre inevitável e 
pode ser atribuída a vários fatores, 
como fragilidade nos processos e in-
consistência de dados. Muitas vezes o 
desvio é irrisório. No entanto, quando 
somado ao longo de um período pode 
fazer diferença nos resultados. 

Na Tecmach não é diferente e a medida 
para atenuar o impacto desse cenário 
foi a junção de três departamentos: 
faturamento, jurídico e tarifação, o que 
resultou na criação da área Gestão 
de Contratos. A atuação segmentada 
abria grande possibilidade à fuga de 
receita. Como é dessa divisão que saem 
os números fi nais para o faturamento, 
qualquer desvio afeta diretamente a 
receita da companhia, que conta com 
aproximadamente 200 clientes.

A integração das áreas criou um ciclo 
de consistência na relação da Tecmach 

com seus clientes e impôs um controle 
mais rigoroso aos processos, de acordo 
com a gerente Lígia Maria Gomes de 
Freitas. Isso porque a prestação do 
serviço começa com a assinatura do 
contrato e termina com o faturamento 
mensal. Sob um único guarda-chuva, 
essa nova confi guração reduziu as 
interfaces internas e assegurou ganhos 
substanciais em produtividade e na 
satisfação dos clientes. 

A estruturação também deu agilidade à 
apuração de eventuais inconsistências 
dos números tarifários.  “Às vezes é preciso 
checar se o volume de impressão aferido 
corresponde com o acordado em contrato, 
para que não haja prejuízos para nenhuma 
das partes”, explica a gerente. 

Por ser uma área bastante sensível, a ta-
rifação requer muito cuidado. Por isso, 
uma equipe específi ca é responsável 
por manter a qualidade e assertividade 
dos dados e também pela validação 

Fim à fuga de

receita 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA JÁ 
“DURA” QUASE 20 ANOS

Contratada para um trabalho tem-
porário de 10 dias, lá se vão 17 anos 

de Tecmach. Lígia Maria Gomes 
de Freitas, gerente de Gestão de 

Contratos, começou como auxiliar 
de faturamento. O acordo relâmpago 

terminou em efetivação. 
Para chegar à gerência, abraçou 

todas as oportunidades profi ssionais 
dadas a ela.  Técnica em Processa-
mento de Dados, acompanhou de 

perto cada momento da empresa e 
fala com entusiasmo da atual fase. 
“Dá orgulho ver aonde a Tecmach 
chegou e de fazer parte dessa his-

tória. Em vários momentos difíceis, 
muitas pessoas foram guerreiras, per-
severantes e acreditaram na direção. 

Hoje trilhamos o caminho que nos 
levará ao patamar almejado”, diz. 

Integração de áreas e reforço no setor
jurídico permitiram maior controle dos 
processos e das informações

GESTao de contratos
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Equipe afi nada de Lígia: Thiago Augusto Cardoso, Wallace Luiz Vinhas de Souza e
Joselito Domingos Santos Junior

das informações junto aos clientes, 
que cada vez mais controlam com rigor 
seus custos de impressão (usuários e 
departamentos).  

O time é suportado por Thiago Augusto 
Cardoso, que iniciou carreira como técni-
co residente e hoje na Tecmach respon-
de pela geração e entrega dos relatórios 
de tarifação, cujos números são consoli-
dados por modelo de máquina, tecnolo-
gia e centro de custos dos clientes. 

Segundo Lígia, a reorganização trouxe 
ainda maior segurança ao trabalho jurí-
dico, que passou a contar com o apoio 
externo de um escritório de advocacia. 

A complexidade cada vez maior das 
transações fi rmadas pela Tecmach já vi-
nha exigindo um suporte jurídico espe-
cializado. Com as metas de crescimento 
estimadas para os próximos cinco anos, 
o aperfeiçoamento da atividade jurídica 
se tornou imprescindível.

Além dos contratos que envolvem 
clientes, o setor também cuida dos 
acordos assinados com fornecedores. 
Para dar conta da demanda e manter a 
excelência, Lígia terá em breve reforço 
na equipe de colaboradores. 

A reestruturação já traz ótimos resulta-
dos à Tecmach e aos seus clientes, de 
acordo com a gerente. “Nosso foco é 
investir cada vez mais para seguir aper-
feiçoando os processos e sistemas. Para 
o ano que vem, teremos muito trabalho 
pela frente”, afi rma ela. 

Diante dos desafios que ainda estão 
por vir, Lígia quer contribuir ainda 
mais com a Tecmach e elevá-la a 
novos patamares, para que seja 
sempre a melhor empresa de out-
sourcing de impressão e soluções do 
mercado.  “É no alto que merecem 
estar a empresa e os colaboradores. 
Afinal, construímos uma história e 
uma vida”, frisa. 

 ... e pela trajetória norteada 
pela ética, seriedade e 

excelência. É um privilégio fazer 
parte dessa história e 

desejamos um futuro ainda mais 
brilhante aos seus diretores e 

colaboradores”

Parabéns à

25
TECMACH

por seus

anos
de sucesso
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Inspirada nas melhores práticas de 
gestão, a Tecmach instituiu novos 
conceitos no gerenciamento da sua 
área de suprimentos. A criação da 
divisão de Supply Chain Management, 
modelo disseminado com sucesso no 
mundo todo, permitiu a moderniza-
ção de processos e o aperfeiçoamen-
to do atendimento ao cliente.

Sob o guarda-chuva do Supply Chain 
estão, além de suprimentos, compras 
e logística, que, integrados, abriram ca-
minho à inovação. O setor de suprimen-
tos, por exemplo, implantou um serviço 
online que monitora diariamente o 
estoque de um grupo de clientes. A ini-
ciativa inédita elimina em quase 100% 
eventuais riscos de falta de material. 

De acordo com a gerente de Supply 
Chain, Vivian Conesa, o atendimento 

ainda é restrito pelo fato de que as 
empresas precisam dispor de um 
ambiente preparado especialmente 
para o monitoramento. “Nossa meta 
é benefi ciar todos os clientes e temos 
trabalhado para isso, elevando gra-
dativamente o número de empresas 
atendidas”, diz ela. 

Enquanto o monitoramento não 
abrange toda a base, os demais clien-
tes são benefi ciados com o gerencia-
mento semanal, fruto também das 
recentes mudanças. 

A logística, por sua vez, foi contem-
plada com novo formato de trabalho, 
que passou a ser terceirizado, no mo-
delo intralogístico. Segundo Vivian, as 
mudanças não só elevaram o nível de 
qualidade das atividades como derru-
baram em 40% os custos da área.

Modernização da

Gestão
de suprimentos

FILHO DE PEIXE, PEIXINHO É!
Vivian Conesa cresceu correndo pela 

Tecmach. Há quem se lembre dela 
brincando sob as mesas de reunião da 
empresa. Foi a única dos três fi lhos de 

Anderson Conesa que cedo quis traba-
lhar.  Aos 15 anos, o pai a colocou para 
auxiliar a recepcionista da companhia. 

Construiu sua carreira em Compras, 
com muita paciência e dedicação, 

sob o comando do tio Wilson Conesa 
e de vários profi ssionais de mercado 

que passaram pela empresa. Diz que é 
complicado trabalhar com pai, de quem 

herdou também a veia comercial. “É 
muito difícil saber os limites”, ressalta. 

Formada em Rádio e TV, Vivian faz mui-
tos planos para o futuro. “Tenho de-

dicado parte do meu tempo a buscar 
novos conhecimentos e a pensar nos 
próximos anos”, diz ela, que é adepta 
de corrida, boxe, yoga e musculação.  

Nova divisão abriu caminho para a inovação 

e possibilitou redução sensível de custo
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A nova parceira do setor é a Dipack, 
uma das principais do mercado, que 
também se encarrega da logística re-
versa, segmento ao qual a Tecmach 
dedica atenção especial por três ra-
zões: questão ambiental, preocupa-
ção constante por parte de clientes e 
por infl uenciar na negociação com os 
fornecedores. 

Junto com as transformações 
estruturais, a Tecmach investiu em 
capital humano e muito treina-
mento, cujos resultados trouxeram 
um novo desenho à rotina dos 
funcionários. Hoje todos eles estão 
capacitados para realizar qualquer 
função dentro do seu departamento, 
diferentemente do passado, quando 
o conhecimento do colaborador era 
restrito às suas atribuições. Dessa 
forma, as atividades do dia a dia 

não são mais impactadas em caso 
de ausências.

“Com essa reformulação gigantes-
ca, mais do que redução de custos, 
que é importante para qualquer 
empresa, aumentamos a eficiência 
e produtividade junto aos nossos 
clientes, que é o que perseguimos 
todos os dias”, diz a gerente. 

Entusiasmada com os resultados de-
correntes das transformações, Vivian 
mudou a própria postura e está muito 
mais perto dos clientes. “Hoje, não 
fi co mais presa ao escritório, passei 
a visitá-los para ouvir de perto seus 
desejos e anseios. Passei, inclusive, a 
ler mais sobre eles. Esse é o caminho 
para melhorar determinados proces-
sos. Já avançamos muito, mas ainda 
há muito por fazer”, afi rma ela. 

Sob o comando de Vivian Conesa (centro) estão: Thaiza Juliane de Oliveira, Thiago Gregório 
Mendes Silva, Paula de Souza Vieira, Osvaldo Xavier Batista, Eduardo dos Santos Souza, Plinio 
Tadeu Rodrigues, Marcos Vinicius Carneiro Silva, Nilda Amélia Pistininzi e Gabriel Rocha Cursino
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A única certeza que temos é que tudo vai 
mudar. Com este pensamento, a reenge-
nharia recente da Tecmach não poderia 
deixar de fora a criação de um centro 
de pesquisa e desenvolvimento (P&D), 
chefi ado por Adriano Machado. 

Sintonizada com a mais nova onda do 
mercado de impressão, o Managed 
Document Service (MDS), uma evolu-
ção do MPS (Managed Print Services), 
a Tecmach delegou ao time respon-
sável pela manutenção e implemen-
tação de soluções a missão de ser o 
celeiro de novas ideias para produtos 
e serviços que irão abastecer o portfó-
lio de produtos da companhia.

Nos últimos anos, o mercado de 
impressão avançou a passos largos, 

com a Tecmach sempre à frente das 
novas tecnologias e tendências, e 
segue sendo impulsionado princi-
palmente pelo desenvolvimento de 
aplicações destinadas a aperfeiçoar 
os processos de negócios e os flu-
xos de trabalho das organizações.

Ao assumir o desafio de capitane-
ar este movimento, que mantém 
e  aperfeiçoa as soluções de MPS, 
Adriano incorporou a área de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D), 
incubadora de novas ideias em 
razão da experiência acumulada no 
departamento comercial. Estra-
tegicamente, ele ainda gerencia 
pessoalmente um grupo de contas 
nomeadas de grandes clientes do 
portfólio.

DNA movido à

inovação
Centro de pesquisa será o celeiro de novas 

ideias para produtos e serviços que irão 

abastecer o portfólio da Tecmach

BOM FILHO A CASA VOLTA 
Adriano Machado está em sua 

segunda passagem na Tecmach. Na 
primeira vez, em 2007, cedeu à con-

corrência, depois de três anos como 
supervisor de Serviços. A mudança 

não o impediu de manter contato 
com os antigos colegas. 

Passados mais três anos, em 2010, 
Machado retornou à Tecmach, desta 

vez como gerente de Negócios. Recen-
temente, agregou à rotina a área de 

MPS (Managed Print Service) e passou 
a responder também pelo Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 
Formado em Tecnologia da Informa-

ção, ele teve o primeiro contato com a 
área ainda garoto, por ordem do pai, 
que o mandou fazer um curso de in-

formática. Depois tomou gosto pelos 
bytes e não largou mais.  
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A decisão de manter no comando 
do centro de pesquisas um pro-
fissional com vivência comercial 
contribui para o aperfeiçoamento 
e comercialização dos novos pro-
dutos e serviços, já que ele tem a 
vivencia dos dois lados da moeda.

Graças aos investimentos contí-
nuos, a Tecmach, como provedora 
de soluções, não se restringe 
mais ao universo dos documen-
tos impressos e gerenciados. Seu 
leque de ofertas complementa 
o ambiente atual de qualquer 
organização. Hoje, a empresa dis-
põe de trabalhos de service desk, 
gerenciamento de infraestrutura 
e todo um leque de serviços para 
os gestores de TI (CIOs), por meio 

de  parcerias estratégicas  com 
grandes players do mercado como 
o grupo ALGARtec.

 “A forma como os dados críticos 
são processados, por exemplo, 
pode resultar em sucesso ou fra-
casso de uma empresa. Se for feita 
corretamente, o êxito está garanti-
do. Do contrário, perde-se tempo, 
dinheiro, credibilidade e cliente”, 
frisa Adriano.

Em um mundo cada vez mais 
mobile, a Tecmach dispõe também 
de aplicações integradas com IOS e 
Android, que transformam dispo-
sitivos móveis corporativos em 
ferramentas de produtividade, com 
dezenas de recursos integrados. 

Todas as soluções, explica Adriano, 
foram desenvolvidas em nuvem, 
com alto nível de segurança contra 
todos os tipos de fraudes conheci-
dos atualmente.  

Estruturadas na área de Tecnolo-
gia e P&D, há ainda soluções de 
imagem e educação por meio da 
oferta de salas interativas para 
reuniões, treinamentos e escolas. 
Dentro das ferramentas, estão 
disponíveis equipamentos de ví-
deoconferência com configuração 
baseada em nuvem, o que reduz 
em meses os projetos de interliga-
ção de unidades de uma empresa 
e diminui gastos com o desloca-
mento de equipes, entre outros 
benefícios. 

Equipe liderada pelo por Adriano: Lucas Oliveira de Siqueira, João Carlos Domingues e Charles da Silva Santos
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A reengenharia promovida pela 
Tecmach aperfeiçoou as boas práticas 
adotadas nos últimos anos no setor 
fi nanceiro, proporcionando ainda mais 
transparência aos resultados e maior 
consistência às informações.

Assim como em várias divisões da 
companhia, a reestruturação con-
centrou esforços na integração. A 
fi m de impor mais rigor e nitidez 
aos processos, foram colocados sob 
a mesma supervisão os setores de 
tesouraria, fi scal e contábil. O modelo 
de trabalho também foi benefi ciado 
com a chegada de uma nova assesso-
ria contábil, que, diferentemente do 
passado, opera o sistema integrado 
de gestão da Tecmach (ERP TOTVS). 

O conjunto de medidas elevou o 
nível de segurança das atividades e 
a qualidade dos dados, que hoje são 
norteados pelo conceito de núme-
ro único, modelo que dispensa os 

relatórios e resultados gerenciais. 
“O que vale é o que está no balanço, 
realizado de maneira consistente e 
analisado pelas verticais de negócios 
da empresa”, afi rma a supervisora da 
área Maria Clara Gonçalves Rocca.

Uma iniciativa inédita e vital à saúde 
e aos negócios de toda organização 
foi a criação de uma controladoria. A 
implantação reafi rma a preocupação 
da companhia em trilhar um cami-
nho ainda mais sólido nas próximas 
décadas e a coloca em sintonia com 
o que há de mais avançado em me-
canismos para atenuar riscos e evitar 
desvios, como fraudes.

 “Hoje acompanhamos a Demons-
tração de Resultados (DRE) de cada 
projeto de forma online e integrada ao 
contábil. Dentro deste novo cenário, 
passamos a contar com ferramentas 
para apoiar o processo decisório e ga-
rantir informações adequadas, visan-

Maior controle e
transparência

MARKETING DÁ LUGAR
AO FINANCEIRO

Desde 2010 na Tecmach, Maria Clara 
Gonçalves Rocca começou como 

auxiliar na área de Cobrança, com o 
propósito de recuperar clientes inadim-

plentes. Com a colaboração de outros 
departamentos, passou a conhecer 

melhor os clientes e desenvolver estra-
tégias que a levaram a bons resultados. 

Em sua trajetória, conciliou o tra-
balho de cobrança com funções do 
fi nanceiro e absorveu novas tarefas 
no campo fi scal e da contabilidade. 

Há um ano e meio, assumiu o desafi o 
da supervisão fi nanceira. 

Graduada em Marketing, deixou de 
lado a primeira formação para ganhar 
bagagem acadêmica no setor em que 

atua. “Decidi fazer gestão fi nanceira 
para ampliar meu foco”, afi rma ela, que 

é mãe da pequena Heloisa, de 7 anos. 

Melhores práticas elevaram a qualidade

e segurança das informações
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do produtividade, efi ciência e margem 
de lucratividade”, explica a supervisora, 
que vem dedicando à Controladoria a 
maior parte do seu expediente. 

 Ao reforçar os pilares da área fi nancei-
ra, a companhia ditou um novo ritmo 
visando o fi m das instabilidades nas 
fi nanças, parte delas causada pela 
falta de visibilidade dos resultados de 
seus projetos.

A integração também permitiu ao 
fi nanceiro estabelecer linha direta 
com as demais áreas e operar com um 
orçamento elaborado pelos gestores de 
forma participativa, com acompanha-
mento em tempo real por meio da nova 
intranet, permitindo maior agilidade à 
troca e acesso às informações. 

 “A proximidade com os outros setores 
da Tecmach é fundamental ao nosso 
trabalho, uma vez que ele pode impac-
tar diretamente o cliente. Uma empresa 

sem um bom fl uxo de caixa e controle 
do seu orçamento terá problemas em 
honrar os compromissos com seus for-
necedores”, diz Maria Clara. Além disso, 
o foco no controle dos indicadores de 
resultados também agregou muito 
conhecimento às áreas, de acordo com 
a supervisora.

Maria Clara, há seis anos na companhia, 
comemora as mudanças e faz planos 
para acompanhar as transformações 
que, para ela, proporcionaram aos fun-
cionários maior “sede de crescimento 
e também de sabedoria”. Uma das suas 
metas para breve é cursar pós-gradua-
ção em Controladoria, com ênfase em 
Contabilidade. 

“Quero aperfeiçoar meus conheci-
mentos, pois a Tecmach, com o seu 
empenho em ser a melhor, e o esforço 
de seus fundadores, que todos os dias 
buscam a superação, nos inspira a 
crescer”, frisa ela.  

Atuação de Maria Clara é suportada por Karen Lucena de Lima e Kaique Viana de Oliveira

No mundo corporativo atual, com 
competitividade acirrada, chegar aos 25 
anos de atividade e sendo considerada 
referência de mercado não é para 
qualquer empresa.

Nós da MCR3 Contabilidade sentimo-nos 
honrados em sermos o parceiro da 
Tecmach em Contabilidade e Assessoria 
Fiscal e felizes por fazer parte dessa 
história de sucesso.

Que venham os próximos 25 anos! 
Contem sempre com a MCR3 
Contabilidade nessa jornada de 
sucesso.

A MCR3 Contabilidade é uma empresa 
especializada na prestação de serviços 
contábeis e planejamento tributário para 
para pequenas, médias e grandes empresas, 
atuando nos mais variados segmentos 
empresariais e proporcionando aos seus 
clientes um atendimento rápido e e�caz.

Estamos aptos a atender corporações e 
executivos estrangeiros, auxiliando desde o 
planejamento da abertura de um negócio no 
Brasil até o assessoramento permanente em 
assuntos contábeis, tributários e trabalhistas.

www.grupomcr.com
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Adelaine Alves 
Rocha
Hospital Hcor
São Paulo/SP

Alex de Jesus Silva
Prudential
Rio de Janeiro/RJ

Alex Luiz Silva de 
Oliveira
Odebrecht
Macaé/RJ

Alexandre Augusto 
Neves
GreenLine
São Paulo/SP

Carlos Eduardo 
Souza da Silva

Serviços
São Paulo/SP

Carlos Orlando 
da Fonseca
Bridgestone

Santo André/SP

Celso Diego da 
Silva Maran

Vale Fertilizantes
Cubatão/SP

Danrley Guilherme 
da Silva

Hcor
São Paulo/SP

Davi Luiz Muller 
Adelson

Vale Fertilizantes
Araxá/MG

Diego Ceciliano 
da Costa Ramos
Titan
São Paulo/SP

Diego Douglas 
dos Santos
Vale Fertilizantes
Tapira/MG

Diego Luiz 
Gonçalves 
Batista
Serviços
Rio de Janeiro/RJ

Elias Almeida 
dos Santos
Serviços
São Paulo/SP

Felipe D’ugo
T.I. Externa
São Paulo/SP

Fernando Pereira 
de Sousa Bento

Eurofarma
Itapevi/SP

Gabriel Pereira 
Machado Santos

Hosp. Pro Matre
São Paulo/SP

Givanildo Monção 
da Silva

Vale Fertilizantes
Cubatão/SP

Joas Ferreira 
da Silva
Aeroportos Vira-
copos
Campinas/SP

Jonatas Vieira 
Teles Pedrosa
Serviços
São Paulo/SP

Jonattas Vieira 
de Sousa
Vale Fertilizantes
Catalão/GO

Jorge Luis 
Rodrigues e Silva
Prudential
Rio de Janeiro/RJ

Suely Alves 
de Almeida 

Tecmach
São Paulo/SP

Kerllys Homerio 
F. da Silva

Arcelormittal
Serra/ES

Larissa Viana 
Motta

Arcelormittal
Serra/ES

Leandro Luiz 
Fonseca Teixeira
Vale Fertilizantes

Cubatão/SP

Luan Franklin 
Silva
Qualicorp
São Paulo/SP

Lucas Martins 
Cordeiro
Tecnolab
São Bernardo do Cam-
po/SP

Lucas Quintino 
da Cunha 
JSL
Piracicaba/SP

Luiz Carlos de 
Oliveira Silva
Globosat
Rio de Janeiro/RJ

Marcelo Henrique 
da Rocha
GreenLine
São Paulo/SP

Marcos Vinicius de 
Oliveira Ferreira

AC Camargo
São Paulo/SP

Maria Lucia de 
Souza Adriano

Prudential
Rio de Janeiro/RJ

Paulo Wanberg 
Rodrigues

Vale Fertilizantes
São Paulo/SP

Raphael Habib 
dos Santos
Vale Fertilizantes
Tapira/MG

Reginaldo 
Arduini
Vale Fertilizantes
Uberaba/MG

Renan Vargas 
dos Santos
AC Camargo
São Paulo/SP

Renildo da 
Fonseca
Arcelormittal
Serra/ES

Simone de 
Souza Melo

Faturamento
São Paulo/SP

Stephanie 
Baseggio

Comercial
São Paulo/SP

Sydnei Dias 
de Magalhães 

Junior
Prudential

Rio de Janeiro/RJ

Thalles 
Barbosa Gomes
Vale Fertilizantes

Uberaba/MG

Victor Wallace 
Cassiano Santos

Técnico
Rio de Janeiro/RJ

Alaíde Martins 
Pereira de Jesus

Tecmach
São Paulo/SP
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juntos somos +

Os colaboradores externos da Tecmach, que atuam alocados em clientes, cumprem 

um papel fundamental dentro da cadeia de atendimento aos usuários. O contato 

direto permite que eles façam uma radiografia fiel das necessidades e especificidades 

de cada empresa, e antecipem eventuais descompassos no fornecimento do serviço. 

Com esses “olhos externos”, espalhados por todo o Brasil, a Tecmach agiliza o 

atendimento e reforça o seu trabalho preventivo, garantindo maior satisfação 

de seus clientes. 

Alexandre Augusto 
Neves
GreenLine
São Paulo/SP

Amanda Borges de 
Oliveira
Santa Joana
São Paulo/SP

Andre Luis Silva
Técnico
São Paulo/SP

Antonio Carlos 
Galeazzi
Hospital Hcor
São Paulo/SP

Bruna Aparecida 
de Almeida Calib
Vale Fertilizantes
Cajati/SP

Davi Luiz Muller 
Adelson

Vale Fertilizantes
Araxá/MG

Denidson Bastos 
Almeida

Vale Fertilizantes
Cubatão/SP

Derick de Almeida 
Oliveira

Prudential
Rio de Janeiro/RJ

Deyverson 
Fernandes Moura

Qualicorp
São Paulo/SP

Elias Almeida 
dos Santos
Serviços
São Paulo/SP

Elizabeth Dias de 
Oliveira David
AC Camargo
São Paulo/SP

Fabiano da Silva
Vale Fertilizantes
Araxá/MG

Fabio Lima e Silva
Interfile
Taboão da Serra/SP

Fagner 
Nascimento
Serviços
São Paulo/SP

Gustavo 
Lui Losso
Eurofarma
São Paulo/SP

Jorge Luis 
Rodrigues e Silva
Prudential
Rio de Janeiro/RJ

José 
Reinaldo 
Fernandes 
Junior
Prudential
Rio de Janeiro/RJ

Lessandra Ferreira 
de Oliveira

Vale Fertilizantes
Cubatão/SP

Luiz Carlos de 
Oliveira Silva
Globosat
Rio de Janeiro/RJ

Maisa Claudia 
Fachina
Eurofarma
Itapevi/SP

Rafael 
Guimarães do 

Nascimento
Técnico
Macaé/RJ

Renildo da 
Fonseca
Arcelormittal
Serra/ES

Roberto de 
Oliveira Silva
Fund. Roberto 
Marinho
Rio de Janeiro/RJ

Samuel 
Henrique Nunes
Vale Fertilizantes
Catalão/GO

Sergio Alves 
Ferreira
Hosp. Pro Matre
São Paulo/SP

Silvano Joaquim 
Moreira
GreenLine
São Paulo/SP

Victor Wallace 
Cassiano Santos

Técnico
Rio de Janeiro/RJ

Vinicius 
Barboza Loss
Arcelormittal

Serra/ES

Vitor Cesar de 
Oliveira Rezende

Porto Rio
Rio de Janeiro/RJ

Viviane Sousa 
de Oliveira

Vale Fertilizantes
Cubatão/SP

Alaíde Martins 
Pereira de Jesus

Tecmach
São Paulo/SP

Eduardo Franklin 
Pereira Silva

Valefert
Araxá/MG

Marcos Assunção 
da Silva

Eurofarma
Itapevi/SP
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As mulheres vêm cada vez mais assu-
mindo cargos de liderança nas empre-
sas. Aos poucos, elas foram conquis-
tando seus espaços, desenvolvendo 
habilidades e provando ser capazes 
tanto quanto os homens na realização 
de qualquer tarefa. 

Pesquisa da International Business 
Report (IBR), intitulada Women in 
Business, feita em 36 países, mostra 
que o número de mulheres em pos-
tos de liderança no Brasil subiu em 
relação a 2015. A presença feminina 
em cargos de CEO (Chief Executive 
Officer) e CFO (Chief Financial Officer), 
por exemplo, aumentou de 5%, em 
2015, para 11% em 2016. 

Características femininas como empa-
tia, intuição, capacidade para coorde-
nar várias tarefas, visão sistêmica são 
vantagens competitivas nas organiza-
ções. Além disso, elas valorizam mais o 
trabalho em equipe; são mais perseve-
rantes; menos imediatistas e sobrevi-
vem melhor em tempos de aperto.

A Tecmach tem colaborado para o 
avanço feminino no mercado de traba-
lho – 60% do seu time de gestores são 
mulheres. Cristiana Barbosa Alvarenga, 
que comanda a área de Atendimento 
ao Cliente, gerencia cerca de cem fun-
cionários, 90% dos quais são homens. 

Segundo ela, em alguns momentos, 
não é muito fácil.  “Eles acham que sou 
um pouco acelerada e exigente, mas 
me respeitam muito”, afi rma ela.

Vivian Conesa é filha de um dos 
sócios-fundadores e nem por isso 
seu caminho foi facilitado.  Depois de 
comandar o  departamento de Com-
pras, recentemente assumiu a divisão 
de Supply Chain. “Confesso que esse 
novo passo deu um frio na barriga, 
mas consegui enfrentar”. 

Gerente de Contratos, Ligia Maria 
Gomes de Freitas sempre buscou 
aprender, ir atrás das informações e, 
com isso, foi criando oportunidades na 
carreira. “Fui persistente e acreditei que 

me sairia bem diante dos desafi os”, diz 
ela, há seis anos no cargo. 

Maria Clara Gonçalves Rocca conciliava 
o trabalho de cobrança com funções do 
fi nanceiro. Aos poucos, foi conquistando 
oportunidades até chegar à supervisão 
fi nanceira, há um ano e meio. “Antes eu 
era a Clara, que só pagava contas. Agora 
participo das decisões”, explica.

Supervisora de Recursos Humanos 
(RH), Juliana Formagio Alves contou 
com o apoio da direção para imple-
mentar vários projetos na companhia. A 
confi ança conquistada lhe abriu novas 
possibilidades de crescimento. “Hoje 
tenho autonomia, sinto que a empresa 
confi a em mim.” 

Mulheres
superpoderosas

Cristiana (esq), Vivian, Lígia, Clara e Juliana representam 60% do time de gestores da Tecmach
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Se juntarmos o tempo de Tecmach 
dos dois, chegamos a meio século de 
muitas histórias. João Carlos Domin-
gues e Oscar Ferreira de Matos são 
os colaboradores mais antigos da 
empresa, com diferença de 30 dias 
de contratação. O primeiro ingressou 
em setembro de 1991, o segundo 
no mês seguinte. Donos de grande 
conhecimento técnico, eles são 
considerados pela direção como “os 
guardiões” da marca. 

Ninguém, exceto os fundadores, 
conhece mais a Tecmach do que eles. 
Representante da história viva da em-
presa, a dupla acompanhou de perto o 
desenvolvimento e a transformação da 
companhia, bem como o segmento de 
impressão e soluções.

A amizade antecede à Tecmach. Os dois 
trabalharam juntos na Nashua/Gestetner. 
João Carlos atuou na Nashua por cinco 
anos e entrou na companhia por acaso. 
Um amigo do curso de Eletrônica o 
indicou à empresa em que trabalhava. 
Ele, porém, bateu na porta errada, mas 
terminou contratado.

“Quando cheguei ao endereço, estra-
nhei. Achei o nome meio parecido com 
uma palavra japonesa, mas entrei e deu 
certo. Quando encontrei o meu amigo, 
ele me perguntou se eu não tinha ido. 

Só aí percebi que havia entrado em 
outra empresa”, lembra ele, que desde  
2010 comanda a TI interna da Tecmach. 

Seu Oscar, hoje com 70 anos, só não 
chegou antes à Tecmach porque, como 
chefe da ofi cina da Nashua, precisou fi -
car mais um tempo para despachar um 
lote de máquinas para o Rio de Janeiro. 

Era tão preocupado com o trabalho que 
chegava a sonhar com os clientes. “Em 
um desses sonhos estavam eu e o João 
em uma papelaria do Cambuci, com 
um cliente que implicava com tudo e 
não conseguíamos resolver o problema 
dele. Foi um pesadelo naquela noite”, 
diz sorrindo. 

Formado em Torneiro Mecânico e Ajus-
tagem, antes estudou Eletrônica, por 
quatro anos, e chegou a cursar um ano 
de Ciências Exatas. Mas desistiu devido 
ao ritmo puxado do trabalho à época. 
“Sentava no banco da faculdade e 
dormia, exausto. Tive de escolher entre 
o estudo e o trabalho.”

Há 15 anos se aposentou, porém, segue 
fi rme em seu expediente no laborató-
rio, mesmo após dois infartos, em 2004 
e 2005. Na ocasião, achou que seria 
dispensado. “Fiquei preocupado, mas 
tive o tempo necessário para minha 
recuperação”, conta emocionado. “Ele 
fi cará aqui até quando quiser”, afi rmam 
os irmãos Conesa. 

Casamento
que deu certo

Colaboradores mais antigos, João Carlos e seu Oscar somam meio século de histórias
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Parabenizo a Tecmach pelos 25 anos de história, 
seus sócios e colaboradores, com os quais, 
de tão boa convivência e confiança recíproca, 
hoje mantemos uma sólida amizade. A 
ética na parceria é uma marca forte 
da Tecmach. Por isso, ao longo 
desses oito anos de relacionamento 
entre a Machado Advogados e a 
Tecmach a parceria se mantém sólida 
e olhando para o futuro. Parabéns!

TIZIANE MACHADO, sócia do 
Machado Advogados

Quero nesse momento 
parabenizar os diretores 
da Tecmach e todos os 
funcionários pelo trabalho 
duro e grandes conquistas. 
Sabemos bem o desafio que é manter uma 
empresa coesa, unida e vencedora. A Ricoh Brasil 
tem muito orgulho em fazer parte da história da 
Tecmach. Estou feliz por esse momento especial 
e trabalharemos muito mais para estar junto da 
Tecmach nos próximos 25 anos.

ALEJANDRO TÓMAS, presidente 
da Ricoh Brasil 

Há 14 anos, a Tecmach tornou-se parceira 
nacional da Lexmark, tendo como foco a oferta 
de soluções de gestão de impressão (MPS), 

especialmente para os mercados paulista 
e carioca. É hoje uma das parcerias 

mais bem sucedidas nestas duas 
regiões. Seus resultados se devem 
principalmente ao investimento 
no aperfeiçoamento de sua equipe 
e a uma atuação diferenciada de 

atendimento aos seus clientes.  

Recentemente, a Tecmach fez uma 
reformulação em seus processos de negócios, 

com forte investimento na gestão de clientes e 
efetividade dos serviços oferecidos. Ao longo 
dos anos, pudemos constatar sua dedicação 
em busca da excelência no atendimento aos 
clientes, oferecendo soluções customizadas 

de acordo com as demandas específicas de 
cada um deles. 

A Tecmach quer intensificar seu ritmo de 
crescimento e a Lexmark tem todo interesse em 
contribuir para que atinja seus objetivos em seus 
mercados de atuação, tanto com a ampliação 
da área de cobertura, quanto com o aumento 
das vendas das soluções da empresa. 

As expectativas da Lexmark em relação à 
Tecmach são realmente muito positivas, 
especialmente devido à recente 
reformulação organizacional da companhia, 
que aumentou a capacidade de gerir seus 
negócios, a fim de melhorar os processos e 
a rentabilidade, além de evoluir a gestão do 
relacionamento com os clientes.

LUIZ MENEZES, presidente da Lexmark Brasil
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Parabéns à Tecmach pelos seus 25 anos! 
A Tecmach tem se mostrado, nos 
últimos cinco anos de trabalhos 
com a Promon, uma empresa 
séria, parceira, compreensiva, 
participativa e muito próxima 
às necessidades da nossa 
companhia. Valores que a Promon 
busca, preza e espera de seus parceiros. 
Que venham mais 25 anos de pleno 
sucesso e prosperidade.

ROGÉRIO ISHIKAWA, Coordenador de 
TI da Promon Engenharia

Parabéns à Tecmach, que vem 
atuando com profissionalismo 
e expertise em soluções em 
nosso ambiente de impressão, 
proporcionando reduções nas 
impressões e custos de forma 
sustentável, contribuindo para o meio 
ambiente.

MARCIO PEREIRA SEGUNDO, Gerente de 
Suporte e Infraestrutura da Vale Fertilizantes

Parabéns a todos da Tecmach pelos 
25 anos de uma trajetória de sucesso. 
Certamente, nestes anos todos as 
parcerias, os progressos, as vitórias 
foram conquistadas com muita garra e 
determinação. E que continuem com esta dedicação e 
profissionalismo por muitos e muitos anos. 
São os sinceros votos da equipe OKI, que tem orgulho 
de fazer parte desta história.

MARCIO MARQUESE, Diretor de Vendas Indiretas da 
Okidata

Parabéns à Tecmach pelos 25 anos de história, pela parceria e pelo 
trabalho realizado.

ELZA COSTA, Diretora Financeira do Sindicato dos Metalúgicos 
São Paulo e Mogi das Cruzes

Parabéns pelos 25 anos! A Tecmach tem 
sido um parceiro estratégico para a 
Qualicorp em serviços de gestão em 
cópia e impressão.

PAULO ATTILIO MOTA LIMA, 
Superintendente de Tecnologia da 
Informação da Qualicorp
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Comunicação Visual
n Projetores

n Videoconferência

n Tela Interativa

Soluções Para
n Salas de aula inteligente
n Recepção
n Sala de treinamento corporativo
n Recursos Humanos
n Hospitais
n Centros de conveções
n Conselhos

Soluções e Gestão
de Informação 
para os segmentos:
n Contábil
n Seguradoras e bancos
n Júridico
n Recursos humanos
n Educação
n Saúde
n Transporte e logística

contato@tecmach.com.br

www.tecmach.com.br
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Desde o ano passado, a Tecmach vem 
aperfeiçoando seu trabalho com os 
jovens aprendizes que chegam à em-
presa, proporcionando treinamentos 
direcionados e novas oportunidades de 
crescimento profi ssional. A experiência 
abre espaço à companhia para formar a 
sua própria mão de obra, uma vez que 
falta ao mercado de impressão recurso 
humano especializado. 

Os esforços dirigidos a esses jovens 
têm a parceria do Instituto Ibratitude, 
Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP) da zona sul 
de São Paulo, que se dedica à capacita-
ção de adolescentes para o mercado de 
trabalho, com foco principalmente na 
população desfavorecida socialmente, 
e à inclusão digital. 

Atualmente, sete jovens saídos do 
banco de talentos da instituição com-
põem o quadro da Tecmach. Danrley 
Guilherme da Silva e Elias José Feitosa 
são os veteranos da turma e já foram 
efetivados. Começaram no Laboratório 
Técnico, chefi ado por Adriano Gomes, 
e hoje atuam como técnicos alocados e 
no suporte, respectivamente. 

Os outros cinco chegaram há quatro 
meses e estão distribuídos em três 
divisões: Bruna Lemos Freitas Con-
ceição, Jefferson Cristiano Lima do 
Carmo e Rafael Betran (Laboratório); 
Renan Santana de Oliveira (Quali-
dade); Lia Marie Rodrigues Firmani 
(Suporte). Uma vez por semana, na 
sexta-feira, eles participam de aulas 
na Ibratitude. 

A parceria com a OSCIP se fortalece a 
cada dia e já é um caso de sucesso, na 
opinião do CEO da instituição, Cesar 
Rossi. “A aliança com a Tecmach é sen-
sacional. A direção acreditou no nosso 

projeto, isso nos deixa muito feliz. É 
gratifi cante trabalhar com uma empre-
sa que cumpre seus compromissos e se 
interessa pelos aprendizes”, diz ele. 

Segundo Rossi, muitas companhias 
não atendem à cota mínima esta-
belecida pela lei (5% do quadro de 
colaboradores). Preferem contratar 
estagiários pelo custo menor na 
folha de pagamento. “Só quando 
há fiscalização é que elas buscam 
um jovem aprendiz. A Tecmach nos 
procurou espontaneamente, com o 
intuito de dar uma oportunidade aos 
jovens”, afirma o CEO.  

Oportunidades
profi ssionais

Dirigida por Cesar Rossi (centro), Ibratitude se dedica à capacitação de jovens
para o mercado de trabalho e à inclusão social
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Rossi explica que o trabalho da Ibra-
titude se diferencia por oferecer um 
programa mais consistente. “Os jovens 
fi cam conosco durante cinco meses e, 
além da capacitação técnica, desen-
volvemos também a parte emocional 
e comportamental. Isso para que eles 
cheguem às empresas muito mais 
preparados”, explica. 

Diante dos bons frutos gerados pela 
aliança, está em estudo a ampliação da 
parceria.  A ideia da Tecmach é capacitar 
um colaborador da OSCIP, com conteú-
do específi co sobre a empresa e o mer-
cado de impressão, para que ele possa 
replicar o conhecimento dentro da insti-
tuição. O objetivo é que, futuramente, os 
próximos jovens aprendizes ingressem 
na companhia com mais conhecimento 
sobre o universo em que irão atuar. 

“Buscamos não só dar oportunidade de 
trabalho a esses jovens, mas também 

qualifi cá-los para o nosso mercado, 
com uma formação consistente que 
permite construir uma carreira dentro 
da própria Tecmach”, afi rma o diretor da 
companhia, Oswaldo Soares Junior. 

A Ibratitude está registrada no 
Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente (CMDC), o que permite 
capacitar menores de 18 anos, e tem 
seu curso de aprendizagem apro-
vado pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). 

O trabalho da instituição, um projeto 
do Best Way Group, também capita-
neado por Rossi, contempla ainda 
pessoas da terceira idade e portadores 
de necessidades especiais. Além da 
sede, a Ibratitude possui braços em 
Cidade Dutra, Itaquera (no Hospital 
Santa Marcelina) e Nova Lima (BH). 
Para conhecer mais a OSCIP, acesse 
www.ibratitude.org.br. 

COMPARTILHANDO
CONHECIMENTO

Responsável pelo 
Laboratório Téc-
nico da Tecmach, 
Adriano Gomes 
se dedica à 

manutenção de equipamentos e à 
capacitação dos técnicos aloca-
dos em clientes. Meses atrás, ele 
recebeu a tarefa de desenvolver os 
jovens aprendizes da empresa.
Formado em Sistema da Informa-
ção, Adriano diz que o trabalho, 
inédito para ele, é um grande 
desafi o, mas também extrema-
mente gratifi cante, pois lhe dá a 
oportunidade de passar adiante 
todo o aprendizado adquirido em 
dez anos de empresa. 
“Depois de tudo que aprendi 
nesses anos todos, o mínimo que 
posso fazer é transmitir o meu 
conhecimento aos mais novos. É 
uma forma de retribuir tudo o que 
a Tecmach fez por mim”, destaca.

Rafael Brentan, Bruna Lemos Freitas Conceição, Renan Santana de Oliveira, Lia Marie 
Rodrigues Firmani e Jeff erson Cristiano Lima do Carmo: Oportunidade de crescimento 
profi ssional na Tecmach

www.oki.com.br

A OKI tem muito orgulho  
de fazer parte dessa história!

Parabéns à toda a equipe Tecmach por  
transformar nossa parceria um sucesso.

Tecmach 
25 an�
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Gerenciamento proativo

Otimização de 
Processos de Negócios

Otimização de Infraestrutura 
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Ganhe visibilidade e controle do 
seu negócio

Melhore seus 
Serviços 
Gerenciados de 
Impressão

Com as soluções Lexmark, você tem alto 
desempenho e otimização de custos e 
processos para melhorar seus negócios.

Parabéns Tecmach pelos 
25 anos de sucesso! 
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