






“Todos nós sabemos que a tecnologia move o mundo, e as 
nossas empresas estão cada vez mais dependentes dela! 
Atualmente uma empresa não consegue sobreviver ao 
mercado concorrente, sem tecnologia suficiente para 
inovar sua gestão, seus processos operacionais, serviços 
e produtos oferecidos. 
Desde a revolução Industrial em meados do século XVIII, a 
tecnologia fez parte da evolução das empresas e resultou 
em um profundo impacto no processo produtivo, gerando 
grandes mudanças a níveis econômicos e sociais. Esse 
contínuo processo de evolução e inovação tecnológica 
se acentuou desde o século passado e hoje podemos 
afirmar, sem tecnologia a empresa se torna decadente e 
ultrapassada. 
Na Athos, percebemos com clareza que o sucesso 
das empresas depende dos níveis de qualidade que as 
mesmas procuram estabelecer como forma de aperfeiçoar 
e inovar sua tecnologia em gestão, processos, serviços e 
produtos. A qualidade é um item importante para o mercado 
consumidor, não adianta fazer algo que tenha custos 
menores se a mesma não possui qualidade significativa 
para atender as expectativas do consumidor. 
Por isso, trouxemos esse tema para nossos clientes 
e amigos leitores da Athos News, para reafirmar e 
recomendar que utilizem a tecnologia de forma que ajude 
a empresa a manter seus níveis de qualidade superior, 
levar credibilidade e valorização na sua gestão, processos 
operacionais, serviços e produtos oferecidos. 
Pensem sempre com um passo à frente, sempre colocando 
a Tecnologia na pauta, ela certamente trará ainda mais 
benefícios para o nosso mundo, tanto corporativo, quanto 
pessoal.
Uma boa leitura.

Rodrigo  M.  Freitas
 Diretor  Presidente
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necessarimente  a opinião da revista 

e são de inteira responsabilidade 
de seus autores.
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Nossas  revendas

Matriz - Parque Tecnológico SJC
Estrada Dr. Altino Bondensan, Nº 500,
Centro Empresarial I, Sala 103, 
Dist. de Eugênio 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: João Paulo Couto

Pindamonhangaba
Rua José Temer, Nº 61, Centro
Fone: (12) 3642-5212
Gerente Responsável: Ton Marioh

Guarulhos
Avenida Emílio Ribas, Nº221, Vila Galvão 
Fone: (11) 3230-1342 
Gerente Responsável: João Paulo Couto

Taubaté
Rua Marquês do Herval, Nº409, 
sala 12, Centro
Fone: (12) 3424-6405 / (12) 3908-7777
Gerente Regional:  Paulo Vitor

Jacareí
Avenida Siqueira Campos, Nº62, Centro
Fone: (12) 3908-7777
Gerente Regional:  Paulo Vitor 

Campos do Jordão
Av. Dr. Januário Miráglia, Nº 880/890/896
Sala 8, 1º andar, Edifício Belle Ville
Fone: (12) 3908-7777
Gerente Regional:  Paulo Vitor

Ubatuba
Av. Capitão Felipe, Nº 217, sala 3, Itaguá
Fone: (12) 3832-4432
Gerente Responsável: Erica Bonamine

Caraguatatuba
Rua Pindamonhangaba, Nº 281, 
Piso Superior, Sumaré
Fone: (12) 3882-3690
Gerente Responsável: Thiago Mendes 

São Sebastião
Rua Nossa Senhora da Paz, Nº 64, Centro
Fone: (12) 3892-2878 / (12) 99715-1784
Gerente Responsável: Mara Passos

São Paulo(Capital) - SP
Rua Dr. Antonio Bento, Nº 560 - Sala 112
Condomínio Design Offices Tower - Sto. Amaro
Fone: (11) 5521-3275
Diretor Comercial:  Guilherme Regiolli

Santos 
Rua Silva Jardim, Nº166, Sala 1315 - 13º andar
Condomínio Trend Home e Office - Vila Mathias
Fone: (12) 3908-7777 
Gerente Responsável:  Jaglid Kese

Belém / Ananindeua - PA 
Travessa Timbo 2415,  Nº104, 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.
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Carreta da Gestão
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A Carreta da Gestão Athos, que conta com o 
Patrocínio da Elgin, Parque Tecnológico São 
José dos Campos e ACI São José dos Campos, 
juntamente alicerçados pelos governos municipais 
das cidades vizinhas, vem se tornando um sucesso 
mês a mês, consolidando um expressivo número 
de frequentadores, que buscam adquirir novos 
conhecimentos para aprimorar a gestão de suas 
empresas ou negócios. 
No mês de junho a Carreta da Gestão viajou para 
Caraguatatuba (26 a 30 de junho) onde tivemos a 
honra de contar com a presença do Prefeito Aguilar 
Júnior e todo seu secretariado municipal, Presidente 
da Câmara Municipal, Tato Aguilar, Diretor de 
Negócios do Parque Tecnológico São José dos 
Campos, Marcelo Safadi, Coordenador da APL-TI, 
Marcelo Nunes, Vice-Presidente da FACESP Felipe 
Cury, dentre outras autoridades.
Durante sua jornada em Caraguatatuba, mais 250 
(duzentas e cinquenta) pessoas estiverem cursando 
nossas oficinas profissionalizantes, capacitando-se 
inclusive para o início das atividades no mercado de 
trabalho.

Já no mês de julho (dias 24 a 28), nossa Carreta 
viajou para Pindamonhangaba, onde em sua 
apresentação pode contar com a presença da 
Primeira Dama, representando o Prefeito Isael 
Domingues, Secretários do Governo Municipal, 
além da equipe do Parque Tecnológico São José 
dos Campos que também esteve em Caraguatatuba 
e outras autoridades municipais além de mais 200 
(duzentas) pessoas inscrita em nossos cursos.
Nosso Presidente Rodrigo Freitas, ressaltou o 
aspecto social do projeto: “Os cursos gratuitos 
são de grande auxílio para aqueles que desejam 
ingressar no mercado de trabalho, bem como do 
diferencial que a Carreta proporciona à sociedade 
nesta época de crise, oferecendo e disponibilizando 
cursos diferenciados”.
Não podemos deixar de agradecer a todos os 
apoiadores que nos auxiliam nessa jornada mês a 
mês através da Caravana da Inovação promovida 
pelo Parque Tecnológico São José dos Campos 
e empresas parceiras residentes, bem como de 
clientes e parceiros de nossas revendas municipais.
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A importância da 
tecnologia já 
é reconhecida 
pela sociedade 

e pelo mercado. 
Desde que inovações em 
sequência invadiram o 
cotidiano das pessoas, tan-
to nas casas quanto nas 
corporações, foi estabele-
cida uma nova maneira das 
empresas se relaciona-
rem com seus públicos de 
interesse.
Seguindo essa linha de 
raciocínio, aumentou a 
quantidade de pessoas 
que começaram a ter mais 
acesso à informação e as 
novas tecnologias e como 
consequência, os con-
ceitos de agilidade, pre-
cisão e eficiência se dis-

seminaram pelo ambiente 
corporativo. Todas as 
etapas do desenvolvi-
mento concretizaram-se, 
sem que o mundo perce-
besse que estava pas-
sando por uma revolução. 
Essa transformação pro-
funda foi alicerçada pela 
informação e, mais tarde, 
pela absorção e uso das 
tecnologias no cotidiano 
das pessoas tanto físicas  
quanto jurídicas. 

No meio de tudo isso, uma 
cultura de empreendedo-
rismo  consolidou-se com 
o surgimento de pequenas 
empresas com estrutu-
ra mais profissional que a 
conhecida até então. 
Hoje o novo empreendedor 

é caracterizado pela busca 
de soluções para melhorar 
os resultados de seu 
negócio, mantendo bases 
fortes em gerenciamento e 
administração.
Foi assim que a tecnologia 
confirmou sua relevância e, 
agora, mostra um potencial 
gigantesco de aplicabili-
dade nas micro e pequenas 
empresas (MPE).

Complementando este as-
sunto, entrevistamos Marcelo 
Safadi, Diretor de Negócios 
do Parque Tecnológico 
São José dos Campos, 
que dissertou sobre como 
a tecnologia afeta qualquer 
negócio. De acordo com 
Safadi, a tecnologia influên-
cia diretamente a melhoria 

A importância da
tecnologia no 

mundo coorporativo.
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Conforme os anos foram passando a tecnologia tornou-se 
imprescindível para as empresas se estruturarem com mais 

gestão e competitividade.

 Foto: Parque Tecnológico São José dos Campos, acolhe mais de 300 empresas.



de processos, a otimização 
de projetos, a qualidade e 
o desenvolvimento de no-
vos produtos. A utilização 
da tecnologia nos proces-
sos influencia na inovação 
e a inovação têm impacto 
no fortalecimento da em-
presa e em sua ampli-
ação. “Atualmente existe 
tecnologia para todo o tipo 
de negócio, mas o que o 
empresário deve se atentar 
é qual a necessidade que o 
negócio dele tem.  Pois mui-
tas vezes são adquiridas 
soluções tecnológicas além 
do necessário e isso é ape-
nas um gasto a mais para 
empresa. O empresário 

deve avaliar qual tipo de 
necessidade de tecnologia 
para o seu negócio e só 
então adquiri-la. ”
Hoje o mundo corporati-
vo está “correndo atrás do 
prejuízo” e empenhando-se 
ao máximo para adaptar-se 
ao novo. Depois de um 
período de estranhamento 
e de um preço muito alto 
para as empresas absor-
verem as tecnologias, che-
gou a fase da bonança. 
Felizmente o que antes era 
acessível  apenas para as 
grandes empresas passou 
a integrar a história das 
pequenas e médias iniciati-
vas empresariais também.

Com isso, todos saíram 
ganhando: empresas com 
otimização de seus proces-
sos e toda uma estrutura de 
benefícios: mercado com 
maior competitividade e o 
cliente com melhor aten-
dimento  assim como pro-
dutos e serviços de mais 
qualidade e aderentes às 
suas reais necessidades.

Engenheiro Civil com Mestrado em Transporte aéreo ITA, Gestão de Projetos Vasoline, 
MBI Gestão Estratégica e Econômica FGV, Gestão Estratégica Módulo Negócios Lisboa 
e Gestão da Inovação MIT.
Começou sua carreira na Embraer na Área de Desenvolvimento Tecnológico atuando por 
mais de oito anos com desenvolvimento tecnológico, criando tecnologias que seriam 
implantadas nas aeronaves a longo prazo (10 e 20 anos). Neste período Marcelo teve 
a oportunidade de se relacionar com várias empresas, onde esses relacionamentos 
abriram portas para parcerias de projetos, um exemplo foi o CFD Dinâmica dos Fluidos 
Computacionais, onde tinha envolvimento: EMBRAER, ITA, USP (São Paulo e São Carlos) 
e várias outras Universidades Federais e SITS de Curitiba I3S de Florianópolis.
Após sua carreira na EMBRAER, iniciou seus passos no Grupo VALE, onde trabalhou 
no Setor de Relações institucionais. Diante da migração das atividades da VALE para 
outro estado brasileiro, Marcelo aceitou o convite para ser Diretor Geral do CECOMPI e 
posteriormente para assumir a cadeira de Diretor de Negócios Parque Tecnológico de 
São José dos Campos, sendo este o maior Parque Tecnológico do Brasil.

     O empresário que vai entrar no mundo dos negócios deve se atentar 
a qual modelo de negócio ele vai utilizar em sua empresa e que ele avalie 
a necessidade do seu cliente e não sua necessidade. Pois muitas vezes 
muitos produtos bons são criados, porém eles não se fazem necessários 
para o cliente e isso faz com que ele fracasse no mercado. O empresário 
deve sempre investir em novos produtos e novos processos, também não 
deve se prender ao mercado nacional pois o reconhecimento internacional é 
importante para qualquer empresa.
O fator mais importante é inovar, pois a inovação quebra as fronteiras que 
impedem o crescimento.

Marcelo Safadi
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Olimpiathos
Por: Tiago Perricone
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Qualidade gráfica que salta aos olhos.

(12) 3622.1020
www.resolucaografica.com.br
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Universidade Athos

O          
O l i m p i a t h o s  é 
u m a  o l i m p ía d a  d e 
conhecimento técnico 
que a Athos real iza 

anualmente e que participam 
todos os técnicos da empresa. 
Este desafio de conhecimento 
teórico e prático é aplicado em 
duas provas, a primeira delas 
dissertativa e elaborada sobre 
nosso Processo Athos de Pa-
drão Operacional, o P.A.P.O.
Já  na  segunda  ava l i ação , 
é  fe i t a  uma s imu lação  de 
ambiente onde o examinador 
rep resen ta  um c l i en te  em 
um cená r i o  mon tado  pa ra 
replicar as situações vividas 
n o  d i a  a  d i a  e m  n o s s o s 
atendimentos.
Todo esse zelo em averiguar 
o nível de conhecimento dos 
nossos co laboradores  vem 
d a  c u l t u r a  d e  e x c e l ê n c i a 
na  qua l idade dos  serv iços 
prestados e para mantermos 
um atendimento técnico dentro 
do grau de qual idade que o 
mercado exige. 
A Athos mantêm treinamentos 
c o n s t a n t e s  p a r a  s e u s 
c o l a b o r a d o r e s  e  r e u n i õ e s 
de al inhamento técnico que 
asseguram a igua ldade de 
conhecimento entre nossos 
técnicos internos e externos.

O processo 
Todo o processo do Olimpiathos 
tem duração de uma semana e 

os resultados são apresenta-
do durante nossa convenção 
anual. Os melhores colocados 
são premiados,  gera lmente 
com viagens nacionais ou inter-
nacionais, hospedagem e mais 
uma bonificação financeira.
Uma comissão é formada por 
supervisores, gerentes e co-
laboradores da Universidade 
Athos que se encarregam pelo 
desenvolvimento da prova e 
da simulação que será apl i-
cada aos técnicos. A prova 
teórica testa o conhecimento 
acerca dos procedimentos in-
ternos, normas de conduta e 
postura descritas no Portal do 
Colaborador Athos. 
O exame prát ico ocorre em 

uma sala com PC, impressora 
de caixa, leitor de códigos de 
barras, balança e gaveta de 
dinheiro. Todo esse cenário 
está preparado para que ao 
final estes dispositivos este-
jam operando corretamente 
em conjunto com o sistema 
Athos, apresentando os desa-
fios que são exigidos do técni-
co nas situações do cotidiano, 
avaliando a atenção e a quali-
dade no atendimento, 
Este ano aprox imadamente 
cinquenta colaboradores par-
ticiparão do Olimpiathos 2017 
no mês de outubro, a Universi-
dade Athos deseja aos partici-
pantes sucesso na empreitada.
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Nothos:  A tecnologia de gestão no seu dia a dia
Por: Nilmaier Melo

Dica do Técnico

Planejar e organizar uma  em-
presa não é algo fácil e o 
comerciante pode encontrar di-
versos desafios nesse caminho 
árduo. 
Aos poucos planejar o cresci-
mento da sua empresa se torna 
uma tarefa cada vez mais difícil 
e um sistema de gestão é o pri-
meiro passo para você alcançar 
o sucesso na sua empresa. 
Com esse intuito, o Sistema 
Athos está sempre inovando e 
produzindo novas ferramentas 
para facilitar a vida dos nossos 
clientes. 

Para você que precisa  de  agi-
lidade e ganhar tempo emitindo 
uma NF-e (Nota Fiscal Eletrôni-
ca), temos o Módulo NOTHOS, 
uma ferramenta com a função 
de reduzir o tempo e dificul-
dades que muito dos varejistas 
encontram na hora da emissão 
de nota fiscal eletrônica.
Além de ser uma ferramenta 
ágil na emissão de Nf-e (Nota 
Fiscal Eletrônica), o sistema 
oferece diversas funções. Po-

demos destacar, entre outras, 
a importação de vendas, com 
apenas poucos cliques é pos-
sível importar e transformar as 
vendas em uma Nf-e, .
Ao emitir uma nota fiscal com 
sucesso, o próprio sistema en-
via, automaticamente, a nota 
para o e-mail do cliente e para 

os diversos e-mails que este-
jam cadastrados.
Acompanhando as tendências 
de mercado, o Sistema Athos 
conta hoje com soluções web, 
smartphones e desktop, sem-
pre visando nossos clientes. 
Afinal, nosso trabalho é facili-
tar o seu.
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Dicas: Atendimento ao Cliente
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Athos News: Quais são 
as vertentes do atendi-
mento ao cliente que po-
dem gerar algum proble-
ma jurídico ao empresário? 
 
Dr. Felipe: Com certeza a 
correta informação sobre 
o produto ou serviço a ser 
adquirido pelo Cliente. O con-
sumidor possui como direitos 
básicos, determinados pela 
lei 8.078/90, o direito à infor-
mação e à educação para o 
consumo, sendo esta a di-
vulgação da correta forma 
de utilização e manuseio de 
serviços e produtos, o que irá 
lhe garantir uma mínima opor-
tunidade de exercer de for-
ma plena seu livre arbítrio de 
escolha, o que trará, assim, 
a igualdade na contratação 
entre fornecedor (de produ-
tos ou serviços) e o cliente. 
A lei pretende que consumidor 
e fornecedor atinjam a igual-
dade na contratação, enca-
rando o consumidor como 
“hipossuficiente” em compara-
ção com uma grande empresa 
ou instituição financeira, como 
por exemplo quando ocorre 
a revisão pelo Poder Judi-
ciário de cláusulas abusivas 
ou obscuras em contratos de 
adesão – as chamadas “cláu-
sulas leoninas”, evitando-se, 
assim, a lesão ao consumidor. 

Athos News: O que é im-
portante para o empresário 
se embasar no CDC para 
que o atendimento seja de 
qualidade?
 
Dr. Felipe: O Código de 
Defesa do Consumidor é bem 
claro quanto aos deveres 
do fornecedor de produtos 
ou serviços. É importante se 
atentar ao art. 6º que fala so-
bre os direitos básicos do con-
sumidor e ao 8º e seguintes 
que falam sobre os deveres 
e responsabilidades dos for-
necedores.
Novamente a correta infor-
mação sobre o produto ou 
serviço a ser adquirido é es-
sencial para que o consumidor 
não possa alegar que não 
sabia ou desconhecia de-
terminada peculiaridade ou 
especificidade na utilização 
de um produto ou serviço. 
Outros aspectos de enorme 
relevância nas relações de 
consumo são a boa-fé e 
boas práticas adotadas pela 
empresa ou pelo prestador 
de serviço, pois, no caso 
de um conflito ser levado a 
apreciação do Poder Judi-
ciário, o julgador levará em 
consideração todas as con-
dutas tomadas pelo cliente e 
pela empresa (ou prestador de 
serviço) desde a correta pro-

paganda, a disponibilização 
de todas as informações 
necessárias, o atendimento 
prestado e o modo que a con-
tratação foi efetivada.

Athos News: Sabendo que 
o CDC esta 100% atrelado 
ao atendimento ao cliente, 
onde os empresários podem 
buscar mais informações 
e entendimentos sobre o 
cdc e suas atribuições? 
 
Dr. Felipe: Os empresários 
ou prestadores de serviço 
devem buscar junto aos Pro-
cons informações sobre a 
correta aplicação do Códi-
go de Defesa do Consumi-
dor (que está disponível no 
site do Planalto: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/
L8078.htm ), além de diver-
sos Institutos de defesa do 
consumidor sérios que pro-
duzem bastante conteúdo de 
ótima qualidade, o que, aliado 
à assessoria jurídica espe-
cializada e adoção de boas 
práticas, trabalharão de forma 
efetiva para a prevenção de 
conflitos com consumidores, 
gerando uma boa reputação 
da empresa, do produto ou 
do profissional prestador de 
serviço.

Saiba como atender seus clientes
de acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor.
Entrevistando Dr. Felipe Fonseca Fontes.



Caso de Sucesso
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Neste mês de setembro, o nosso 
Caso de Sucesso é sinônimo de 
qualidade e satisfação.
Apresentamos a Churrascaria 
Gramado, estabelecida na cidade 
de Pindamonhangaba, é uma das 
mais tradicionais da cidade e com 
satisfação dizemos que é cliente do 
Sistema Athos há mais de 5 anos.

O que é a empresa?
A Churrascaria Gramado é um 
restaurante e churrascaria que está 
aberto durante horário de almoço, 
em sistema de quilo e rodízio com-
pleto por pessoa, agora também 
com uma novidade; servindo buffet 
de café da manhã e café da tarde. 
Seguem a premissa, como Missão 
empresarial, de levar sempre 
qualidade e bem-estar a todos 
os clientes e funcionários, sem-
pre preocupados com a varie-
dade e qualidade do alimento que 
é servido.

Como conheceu o Sistema Athos?
“Conhecemos o Sistema Athos at-
ravés de amigos empresários onde, 
conversando com eles, ficamos en-
tusiasmados com a satisfação de-
les, foi aí que tomamos a decisão 
de instalar, em nossa empresa, o 
Sistema Athos”.

Como é o dia a dia da empresa com 
o Sistema Athos? Recomendaria?
“Hoje em dia estamos muito satisfeitos 
com o Sistema Athos pois com ele 
fazemos a gestão da empresa e te-
mos tudo que necessitamos em todas 
as demandas do dia a dia, facilitan-
do o trabalho e o controle de entrada 
e saídas de mercadorias; emissão 
de notas-fiscais, além de relatórios 
completos e outras funcionalidades. 
Com certeza já recomendei e con-
tinuarei recomendando o Sistema 
Athos”, disse o Sr. Alcir, proprietário da 
Churrascaria Gramado.

“Nós, desde quando fundamos a 
Athos Desenvolvimento de Sistemas, 
visamos chegar exatamente neste 
ponto, o ponto da parceria construtiva 
junto ao nosso cliente, o ponto do 
reconhecimento mútuo e agregador 
para ambos.

 “Ao senhor Alcir, nosso cliente de 
alguns anos, nosso agradecimento 
pessoal pela cortesia nas palavras, 
pelas indicações e recomendações 
e não menos importante, por 
acreditar no nosso sistema e 
prestação de serviço.  Existimos 
para isso, para que empresas 
de sucesso como a Churrascar-
ia Gramado, cresça ainda mais, 
sempre com gestão e organização 
de alto nível”, disse o nosso Dire-
tor Presidente Rodrigo M. Freitas.



Família Athos
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