


Com a nova legislação, o SAT/NFC-e (Nota Fiscal ao Consumidor eletrônica), SÃO OBRIGATÓRIOS

ADQUIRA JÁ A SOLUÇÃO ELGIN E TENHA MAIS TRANQUILIDADE

I9  - IMPRESSORA DE CUPOM NÃO FISCAL
Corte automático de papel

Alta velocidade: 300 mm/seg

Garantia de 3 anos

Para utilizar o SAT/NFC-e, seu sistema deve estar preparado. Consulte seu fornecedor de softwares.

VANTAGENS AO ADOTAR O CF-E-SAT ELGIN:
Evite autuações pelo fisco
Elimine despesas com intervenções técnicas (impressoras fiscais)
Economize tempo, pois não é mais necessário extrair arquivos da Nota Fiscal Paulista.

ATENÇÃO: EVITE MULTA DO FISCO !

SAT
Sistemas Operacionais: Windows, Linux e Android.

Garantia de 3 anos



O turbulento ano de 2016 finalmente acabou!
Muitos dizem que agora que o carnaval 

passou, 2017 de fato começará, mas para nós, 
ele começou já no final do ano passado.

Os amigos e clientes que já conhecem um 
pouco da Athos sabem que sempre fazemos 
tudo com muito planejamento, afinal, sem 
planejamento não conseguimos atender bem 
nossas demandas internas, quiçá, as demandas 
de nossos clientes. Acreditamos que não é a 
sorte que nos norteia, mas sim a capacidade de 
trabalhar sempre buscando a inovação contínua 
de nossa empresa e produtos.

Com isso, desde o ano de 2016 estamos 
executando mudanças primordiais para a 
continuidade do crescimento da Athos Brasil e 
Equador. Vocês verão nesta edição uma matéria 
completa sobre a nossa Convenção 2017, onde 
apresentamos para todos os colaboradores os 
números de crescimento da Athos em 2016, que 
apesar de um ano conturbado, foi de crescimento 
para nossa empresa; bem como, a apresentação 
de promoções internas e contratações de 

profissionais de carreira para somarem no 
crescimento da Athos de forma geral.

Apresentamos também em nossa Convenção, 
através da Universidade Athos, a Carreta da 
Gestão, que estará viajando pelo Brasil, levando 
conhecimento para empresários, treinamentos 
para os nossos clientes e auxiliando os jovens 
que precisam de cursos para buscar o primeiro 
emprego.

Assim somos nós, assim é a Athos!
Uma grande família de sangue azul, que busca 

levar conhecimento e gestão para as empresas 
de forma organizada, somando forças com 
Entidades de Classe e Institutos, afim de buscar 
cada vez mais, facilitar a vida de todos através 
do nosso trabalho.

Uma boa leitura e um excelente 2017 de muitos 
negócios!

Rodrigo M. Freitas - Presidente

Athos Desenvolvimento de Sistemas EIRELI
Parque Tecnológico São José dos Campos - SP
Centro Empresarial I - Sala 103 

Gerente de Marketing: Maxwell Ferreira
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Matriz - Parque Tecnológico SJC
Avenida Dr. Altino Bondensan, Nº 500,
Centro Empresarial I, Sala 103, 
Dist. de Eugenio de Melo, SJCampos – SP 
Fone: (12) 3908-7777 
Diretor Comercial:  Guilherme Regiolli

Guaratinguetá 
Rua Visconde do Rio Branco, 51b, sala 3, Centro
Fone: (12) 3642-5212 
Gerente Responsável: Rafael Castilho

Pindamonhangaba
Rua José Temer, 61, Centro
Fone: (12) 3642-5212
Gerente Responsável: Adriano Corrêa

Guarulhos
Avenida Emílio Ribas, nº 221, Vila Galvão 
Fone: (11) 3230-1342 
Gerente Responsável: João Paulo Couto

Taubaté
Rua Marques do Herval, 409, sala 12, Centro
Fone: (12) 3424-6405 / (12) 3908-7777
Diretor Comercial:  Guilherme Regiolli

Jacareí
Avenida Siqueira Campos, 62, Centro
Fone: (12) 3953-4746 / (12) 97403-0012
Diretor Comercial:  Guilherme Regiolli

Campos do Jordão
Fone: (12) 3908-7777 
Diretor Comercial:  Guilherme Regiolli

Ubatuba
Av. Capitão Felipe, 217, sala 3, Itaguá
Fone: (12) 3832-4432
Gerente Responsável: Erica Bonamine

Caraguatatuba
Rua Pindamonhangaba, 281, Piso Superior, Su-
maré
Fone: (12) 3882-3690 / (12) 97820-6574
Gerente Responsável: Thiago Mendes 

São Sebastião
Rua Nossa Senhora da Paz, 64, Centro
Fone: (12) 3892-2878 / (12) 99715-1784
Gerente Responsável: Mara Passos

São Paulo(Capital) - SP
Rua Dr. Antonio Bento, 560 - Sala 112
Sto. Amaro
Fone: (11) 5521-3275
Diretor Comercial:  Guilherme Regiolli

Guarujá 
Fone: (12) 3908-7777 
Diretor Comercial:  Guilherme Regiolli

Santos 
Fone: (12) 3908-7777 
Diretor Comercial:  Guilherme Regiolli

Belém / Ananindeua - PA 
Travessa Timbo 2415, 104, bloco E, Marco
Fone: (91) 3199-1836 / (91) 98748-5275 / (91) 
98339-6997
Gerente Responsável: Thiago Alves

Manaus - AM 
Rua Goiás, sala B, Flores
Fone: (92) 3228-6450 
Gerente Responsável: Amaro de Melo Jr.

Nossas revendas

Qualidade gráfica que salta aos olhos.

(12) 3627.3050 
www.resolucaografica.com.br
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Pensando no cliente 

Quem trabalha com gestão sabe a necessidade que existe em sempre estar atualizado com as 
novidades do mercado e as tendências que o afetarão, visando isso fizemos uma entrevista com 
Dale Corrêa para buscar essas informações e compartilhar com nossos leitores. Confira:

Athos - Você poderia se apresentar? 
Dalê - Sou Dale Corrêa, educadora e empresária. Atuo há 04 anos ministrando aulas de negócios para o ensino 
superior e sou proprietária de duas empresas de consultoria, a Acelera.aê Brasil e a Chf´s. Atualmente sou líder 
do Grupo de Educadores do Google em São José dos Campos e Líder da Rede Global  de Empreendedorismo da 
Endeavor, também em São José dos Campos. 

Athos - Para os empresários que ainda desconhecem, o que é uma 
empresa aceleradora e quais os benefícios dela para o empreendedor?
Dalê - A aceleradora, como diz o próprio nome, tem o propósito de ser 
catalizadora de resultados de um negócio, através do uso de metodologias 
e ferramentas que proporcionam maior crescimento sustentável para uma 
empresa. Aceleradoras são focadas não em uma necessidade prévia, 
mas sim em empresas que tenham o potencial para crescerem muito 
rápido. 

Athos - Você poderia dar alguma dica para o empreendedor que ainda 
tem dificuldades em se adaptar no mercado atual?
Dalê - A chave para o sucesso é sempre uma ótima combinação entre 
três pilares: ideia, comportamento e técnica. É essa tríade que faz com 
que as empresas tenham maior ou menor potencial de resultados. Deste 
modo, para o empreendedor novo, a dica é sempre buscar um time 
complementar que seja ávido pelo conhecimento e muito entusiasmado com a ideia. 

Athos - Quando falamos em Gestão de negócios, o que você acha que o empreendedor deveria se atentar?
Dalê - Principalmente aos fatores basilares de uma empresa. Quando falamos de aspectos financeiros, planejamento, 
organização, estamos falando do princípio estrutural de uma empresa saudável, deste modo, estes pontos devem ser 
sempre muito destacados desde o início das atividades da empresa. 

Athos - Na sua opinião, qual a importância da automação comercial no mercado varejista? 
Dalê - A automação é indiscutivelmente uma ferramenta imprescindível. Potencializa resultados, prioriza atividades, cria 
processos mais organizados e facilita imensamente a tomada de decisão dos responsáveis por cada área envolvida. 
É uma necessidade para adaptação ao mercado atual, tão ágil e transformador. 

Athos - Quais as tendências que irão influenciar o varejo em 2017?
Dalê - A tecnologia é pauta determinante e ela estará tanto nos processos e gestão, quanto no ponto de venda. 
Valorização da equipe e atendimento humanizado também serão destaques, como forma de diferenciação. Com a era 
digital, investimentos em ferramentas online serão ainda mais frequentes também. 

Entrevista Athos News
Por: Andrean Lobo





Convenção Athos 2017

No dia 18 de fevereiro do corrente ano ocorreu 
no Parque Tecnológico a 5ª convenção da Athos 
Desenvolvimento. A nossa convenção ocorre 
anualmente desde 2013, sempre no primeiro 
trimestre do ano, com intuito de reunir nossos 
colaboradores num ambiente harmonioso onde 
são transmitidas todos os resultados do ano e 
é apresentado o planejamento para o próximo 
triênio (2017-2019).

Em 2016 tivemos nossa primeira expansão 
internacional, foi criada a Athos Ecuador cuja 
sede se encontra na Ciudad del Conocimiento  
Yachay, com uma nova operação internacional 
tivemos que reformular nosso planejamento 
para se adequar a um novo mercado e suprir a 
necessidade de novos clientes.

Com isso encontramos um desafio: Alinhar nosso 
planejamento nacional e internacional. Então ao 
invés de fazer duas convenções, uma nacional 
e outra internacional, com dois planejamentos 
e sem um alinhamento uniforme, nós fizemos 
nossa primeira convenção multinacional, onde 
tivemos a presença de representantes de todas 
as revenda da Athos para  premiar os melhores 
de 2016 e apresentar os próximos passos 
sobre o futuro, e todos, juntos, independente da 
distância geográfica, estejamos sincronizados 
em fazer os objetivos serem alcançados. 
A Presidência e Direção Geral agradeceram a 
presença de todos os nossos colaboradores 
por terem vindo, participado e se dedicado ao 
crescimento e fortalecimento de nossa empresa.

A Convenção
Por: Andrean Lobo



Mudanças
Para o ano de 2017 montamos uma nova 
engenharia organizacional, mais moderna, 
de forma que todos os setores da empresa 
operassem com mais agilidade e efetividade, 
assim, podendo atender as nossas demandas e 
as demandas de nossos clientes.  
Devido ao constante crescimento da Athos, 
nosso fundador Rodrigo M. Freitas passou a 
atuar de forma mais estratégica e institucional, 
ocupando o cargo de presidente da empresa.
Com isso, ocorreu a mudança de vários cargos, 
criando uma estrutura totalmente nova na maioria 
dos setores da empresa.

Thiago Mendes que atuava como Gerente 
Operacional se torna o novo Diretor Geral e 
passa a ser responsável pelo acompanhamento, 
supervisão e gerenciamento do plano 
de negócios, planejamento estratégico e  
operacional da Athos Desenvolvimento.
Rafael Araújo que era nosso Gestor de 
Desenvolvimento se tornou o novo Gerente 

Operacional, Raul Nascimento que atuava 
como Analista Pleno se tornou o novo Gestor 
do Desenvolvimento (área de Programação da 
empresa) e Jaqueline foi promovida para gerente  
do Departamento Aministrativo Financeiro.
A Athos visando se estruturar melhor, criou  o 
setor de Controladoria, que está sob diretoria 
de Carlos Araujo. Também ocorreram duas 
contratações: No setor comercial contamos agora 
com Guilherme Regiolli como Diretor Comercial 
e no setor de marketing tivemos a chegada de 
Maxwell Ferreira que desempenhará a função de 
Gerente de Marketing.
No setor de suporte foi criada a função: Gerente 
de Suporte; que foi destinada à Thiago Marques 
que tem a missão de organizar uma equipe para 

atuar de forma mais rápida, organizada e efetiva, 
fazendo a união entre o setor de suporte interno 
e externo, agora, como setores unificados. 
Sabemos que o departamento de suporte é 
cruscial e o mais impactante para o cliente e 
justamente por isso iremos focar em muitas 
melhorias para esse  departamento em 2017.

Planejamos grandes mudanças até 2020, 
faremos isso implementando mais produtos em 
nosso catálogo, além de criar mais módulos nos 
sistemas já existentes. Pretendemos expandir 
geograficamente nosso mercado, atuando 
em mais cidades dentro do território nacional 
e também internacional. Esse processo de 
expansão começa com novas revendas no 
Equador e a abertura de vagas para nossos 
colaboradores.

As mudanças do ano de 2017

Para o futuro
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Melhores do Ano 2016
Além do planejamento anual, durante as convenções ocorre o anúncio dos melhores do ano de 
cada setor e o campeão do Olimpiathos (Olimpiathos é uma competição que ocorre todos os anos, 
seu intuito é testar o conhecimento técnico dos funcionários do suporte).
Reservamos esse espaço da Revista Athos News para agradecer aos nossos talentos de 2016.

Melhor Revenda de 2016

1º lugar 
THM

(Caraguatatuba)

Melhor Técnico de 2016

1º lugar
 Thomas Nicolas
(Central de Atendimento)

Melhor Consultor de 2016

1º lugar
 Augusto Mantovani

(Caraguatatuba)

Primeiro lugar no Olimpiathos 2016

1º lugar
Jonathan Azeredo

(Taubaté)

Segundo lugar no Olimpiathos 2016

2º lugar 
Herick Kayo

(Santos)

Terceiro lugar no Olimpiathos 2016

3º lugar
Alex Sandro

(Taubaté)

 Segunda Melhor Revenda de 2016

2º lugar 
Athos Taubaté

Segundo Melhor Técnico de 2016

2º lugar
Guilherme Roasio
(Central de Atendimento)

Terceira Melhor Revenda de 2016

3º lugar
Athos Ubatuba

Terceiro Melhor Técnico de 2016

3º lugar
Luis Felipe

(Central de Atendimento)

Segundo Melhor Consultor de 2016

2º lugar 
Paulo Edson

(São José dos Campos)

Terceiro Melhor Consultor de 2016

3º lugar 
João Eduardo

(Jacareí)



Universidade Athos
A avaliação do PAPO
Por: Jorge Ubiratan

Carreta da Gestão
Por: Danielli Andreotti

Criada em março de 2016, a Universidade Athos 
nasceu com o objetivo de otimizar o desempenho 
do funcionário Athos através de treinamentos.  A 
fim de tornar possível cumprir este propósito, 
cada processo de operação deve ser conhecido e 
praticado em todos os departamentos da empresa. 
O Processo Athos de Padrão Operacional (PAPO) 
é o documento que padroniza todas a operações e 
está disponível no portal do colaborador, onde todos 
os funcionários têm livre acesso.

A Universidade Athos desenvolveu uma forma de 
tornar prático este desejo. A partir de 2016 todos os 
colaboradores da empresa fizeram uma avaliação 
de conteúdo sobre o PAPO de seu departamento, as 
notas serviram de ranking e os melhores resultados 
foram certificados e apresentados na convenção 
anual. O setor de desenvolvimento obteve o melhor
desempenho na prova, quatro membros do setor 
ocuparam as primeiras colocações, Ricardo 
Felipe ficou em primeiro colocado, seguido por 
Raul Nascimento, Tiago Rodrigo e Rodrigo Castro 
respectivamente.

O projeto Carreta da Gestão iniciado em março de 2017 nasceu, com intuito de expandir os recursos e 
oportunidades de treinamentos, alcançar os funcionários dos clientes, e, levar para a comunidade uma 
oportunidade de adequação ao mercado de trabalho. Trata-se de uma sala de aula itinerante, no formato 
de uma carreta, onde compartilharemos conhecimentos sobre Gestão com nossos clientes, de forma 
personalizada e disponibilizaremos uma grade de cursos que envolve e foca todos os departamentos de 
uma empresa. A comunidade em geral será atendida pela carreta com uma grade de cursos voltados para 
aperfeiçoamento dos jovens a procura do primeiro emprego. As empresas parceiras terão oportunidade 
de utilizar o espaço da Carreta de acordo com suas demandas, para treinamentos e divulgação de suas 
empresas.
A carreta permanecerá 10 dias corridos por mês inicialmente nas cidades onde temos Revendas e durante 
esse período buscaremos parcerias das empresas locais que nos apoiem neste projeto.  



Dica do técnico

Muitos problemas pequenos causam uma grande perda de tempo, levando isso em consideração 
buscamos sempre soluções simples que atendam essa necessidade e facilite a vida de nosso 
cliente. Ocasionalmente, um problema bem simples que muitos dos nossos clientes se deparam 
é a desatualização da tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), todo 
semestre essa atualização ocorre, sempre aconselhamos manter a tabela atualizada pois ela 
influência no cálculo do imposto aproximado que deve ser impresso no cupom fiscal e nota 
fiscal. A atualização dessa tabela é feita de uma forma bem simples, basta acessar o site www.
deolhonoimposto.ibpt.org.br/ , depois fazer o cadastro e baixar a tabela atualizada. Lembre-
se, dentro do Sistema Athos na aba “Utilitários” existe uma parte específica que ensina todo 
esse processo passo a passo, basta clicar em “De olho no imposto” e manter seus produtos 
atualizados.

Para o bom funcionamento do Sistema Athos
Por: Guilherme Roasio da Silva

Fique de olho
Melhores do ano 2016 do Vale do Paraíba 
Por:Maxwell Ferreira

No dia 14 de dezembro de 2016, ocorreu na 
cidade de São José dos Campos uma cerimônia 
de premiação destinada aos melhores 
profissionais e empresas do Vale do Paraíba.

A  nossa empresa, Sistema Athos, foi a vencedora 
e reconhecida como melhor empresa de TI do 
Coneleste Paulista, cuja premiação foi recebida 
pelo nosso Gerente Operacional Rafael Araújo, 
acompanhado de parte da equipe da Athos, que 
em seu discurso, discorreu brevemente sobre 
a trajetória de sucesso do Sistema Athos bem 
como agradeceu pelo reconhecimento.



Família Athos

Convenção Athos
2017



Caso de Sucesso
AS MELHORES SOLUÇÕES

NA SUA COR PREFERIDA

No de 1997, o empresário José Gonçalves 
dos Santos deu o primeiro passo em direção 
a um sonho promissor: empreendeu e abriu as 
portas da casa de tintas Gonçalves em Taubaté 
(SP), mais conhecida atualmente como Tintas 
Gonçalves. José foi o grande idealizador desse 
projeto, que já soma 18 anos. Entretanto, se 
engana quem acredita que a história começou 
aí.
O empresário sempre trabalhou no segmento de 
tintas e já possuía uma loja em Caçapava (SP), 
onde atuava apenas com a comercialização 
de tintas residenciais. “Aos poucos vimos a 
necessidade de mudar e ampliar os produtos 
comercializados, e foi assim que nasceu a 
Tintas Gonçalves em Taubaté, uma empresa 
muito mais completa, que trabalha com o 
segmento de tintas  residenciais, automotivas 
e industriais”, explica Paula Gonçalves, filha de 
José, que hoje administra parte das operações 
da empresa do pai.

A excelência nos serviços, buscando sempre 
oferecer um atendimento personalizado, com 
alegria e honestidade, são algumas das razões 

pelas quais a empresa se estabelece sólida 
no mercado há tantos anos. A   população de 
Taubaté e região encontra na Tintas Gonçalves 
uma ampla linha de tintas residenciais, 
automotivas e industriais, além de lixa de 
abrasivos, rolos, pincéis, pistolas, polidores 
automotivos, sprays, ferramentas, entre outros 
produtos. 

Com o objetivo de atender os clientes com 
total qualidade, a empresa possui também um 
laboratório de tintas e uma equipe treinada para 
o desenvolvimento de cores automotivas, um 
dos grandes diferenciais da loja. Além disso, 
a Tintas Gonçalves conta com três máquinas 
de tintas residenciais: Coral, Futura e Suvinil, o 
que garante a oferta de preços competitivos de 
produtos de qualidade. No segmento industrial, 
a empresa já conquistou clientes em toda a 
região do Vale do Paraíba.

Com aproximadamente 20 funcionários, a Tintas 
Gonçalves expandiu sua atuação e hoje atende 
em dois endereços, com uma loja localizada 
na região central, na Avenida Desembargador 
Paulo de Oliveira Costa, nº 353, e uma unidade 
no bairro do Areão, que fica na rua José Vicente 
de Barros, nº 1477. 

 Nós do Sistema Athos agradecemos e nos 
orgulhamos muito por fazer parte dessa conceituada 
empresa, tradicional na cidade de Taubaté e Vale 
do Paraíba. Sempre preocupada em se manter 
organizada, de forma pró-ativa, já nos auxiliou em 
questões de melhorias. 
Para nós é um prazer atendê-los e esperamos 
continuar com essa parceria de sucesso por muitos 
anos. Parabéns para a família Gonçalves!” disse o 
nosso Presidente Rodrigo M. Freitas.

Tintas Gonçalves: uma história de dedicação e sucesso



Alto QI x Atitudes

Sempre me pergunto o que é mais importante ter 
um alto QI ou ter atitudes positivas? 
Sempre por onde passei vi alguns casos de pessoas 
com alto QI ou com alto nível de estudo que eleva 
sempre o grau de inteligência, que tiveram sucesso, 
e pessoas que não tiveram tanto acesso a estes 
conhecimentos se darem tão bem quanto. Nestas 
experiências vi que as atitudes positivas podem se 
sobressair a um alto grau de QI, pois elas o tornam 
pessoas mais fortes e resistentes, elas conseguem 
ter um desempenho de resiliência que por muitas 
vezes, as mostram caminhos certos rapidamente 
e fazem com que sejam rápidos em um momento 
de fracasso em algum projeto ou ideia, enquanto 
pessoas de alto grau de QI e conhecimento às 
vezes ficam paradas em processos.
As pessoas com atitudes positivas tentam sempre 
enxergar a vitória e o crescimento, às vezes de uma 
forma irresponsável sem medir as consequências, 
que é um grande erro, mas se souber formatar um 
planejamento rápido e eficaz, e colocar em prática 
a chance de se ter sucesso ou se identificar erros 
e repará-los é rápido devido à atitude, este tipo de 
mente é muito bem visto pelo mercado, pois torna 
uma pessoa mais perspicaz, se conseguir aliar a 
esta visão, conhecimento, que nunca é demais, irá 
se tornar muito competitivo no mercado.

Ser Resiliente
Saber dar a volta por cima é uma atitude positiva, 
pois temos a possibilidade de aprender com os 
erros e fracassos, existem diversos casos de 
pessoas que se tivessem se entregado na derrota 
nunca teriam feito sucesso e talvez isso seja a força 
que estas pessoas tenham de diferentes, poder 
citar algumas pessoas que tiveram este poder de 
resiliência e voltaram a se consagrar, Walt Disney, 
Henry Ford, Steve Jobs, Steven Spielberg, estas 
ilustres pessoas tiveram a atitude certa para dar a 
volta por cima de situações de fracasso.

Ser Apaixonado
Terá sempre pessoas que serão 
mais inteligentes e talentosas, porém a paixão é 
uma força incrível que move as pessoas e fazer 
um ato com paixão, significa que dificilmente será 
derrotado, pois irá se dedicar com muito afinco.

Não ter limites
Todos nós temos dias difíceis e precisamos 
identificar que nestes dias é preciso superação e 
maior dedicação, pois não se pode aceitar que só 
por que um dia está ruim, que não haverá esforço 
para fazer bem feito.

Não Reclame
Reclamar mostra que a mente está se perdendo 
em um problema, quando o correto é focar no 
crescimento, na solução, não que não haja 
problemas, mas o foco é na solução. As pessoas 
com alto grau de QI e conhecimento, é sempre um 
direcionamento de que os processos serão seguidos, 
e se canalizar para que o QI desta pessoa seja 
colocado em prática e desperte o poder de inovação 
e criação, poderá ter um ganho de inteligência nos 
processos fazendo com que a empresa saia na 
frente de concorrentes, é importante que este tipo 
de pessoa, também seja treinada em ter atitudes 
positivas, pois isso consegue se melhorar com 
treino, fazendo com que este profissional consiga 
aliar Alto QI com positividade.Tanto um profissional 
quanto o outro são de extrema relevância no 
processo, é necessário que sejam feitos sempre 
alinhamentos para que todos caminhem na mesma 
direção que é trazer resultados, sem estrelismo e 
com a mente voltada para o sucesso comum, pois 
serão sempre reconhecidos uns pela inteligência e 
atitude e outros pelas atitudes e inteligência.

Por: Guilherme Regiolli
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