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PA L AV R A D O D I R E T O R
palavra do diretor
Iniciar, hoje em dia, uma atividade própria e inovadora
na prestação de serviços, em um momento de altos e
baixos da economia nacional e mundial, torna-se um
desafio. E nós, inseridos também neste contexto,
fizemos surgir uma empresa com conceitos inovadores
para a prestação de serviços de desenvolvimento de
produtos e processos.
Em um ano de negócio, driblamos as dificuldades do
mercado, contando também com o apoio do Governo
Federal, através do programa PRIME da FINEP
(Financiadora de Estudos e Projetos).
Tendo como alicerce nossos recursos humanos e de
equipamentos, temos como objetivo prestar a
excelência dos serviços aos nossos clientes. E
trabalhamos para isso.

ano 01 | nº 01 | julho 2010

MENSAGEM DA SEMANA
«Ética é uma das palavras com dezenas de
definições distintas, afinal, o que é ser ético?
Como progredir profissionalmente sem
prejudicar subordinados ou superiores? A
resposta é simples toda grande organização
adora pessoas motivadas, entusiasmadas,
preparadas para vencer e liderar, no entanto,
são rigorosas no que diz respeito ao
comportamento ético e profissional desse
aspirante.» (Luis Alves)

CLASSIFICADOS | EMPREGOS
MÁQUINAS
1. Moldes de injeção de plásticos
Novos e Usados para Utilidades domésticas

MERCADO
m e r c a d otem alguma foto?
A CNA - Consultoria em Novas Aplicações, empresa participante da Consulting Group,
esteve presente na 28ª Feira Internacional de Mecânica, em São Paulo, em parceira
com a empresa SIMCO - Campinas/SP, uma representante de máquinas operatrizes.
A Consulting Group estava responsável pela programação das máquinas CNC, que
estavam expostas e trabalhando, obtendo a melhor eficiência da usinagem, com o
auxílio do programa CAM NX da Siemens.
Recebemos inúmeras consultas e visitas, o que nos levou a perceber que o mercado
está buscando uma maior competitividade, através da adequação do seu parque fabril
e pela busca de mais tecnologia e equipamentos mais precisos.

2. Máquinas Operatrizes e de Usinagem
(CNC e Convencional)
3. Software para CAD e CAM
4. Simulações Mold Flow e CAE
Contato:
comercial@consultinggroup.com.br

TREINAMENTOS E PALESTRAS
1. Treinamento em Transformação de Plásticos
Matéria Prima e aditivos

Serviços oferecidos

Moldes de Injeção
Processo de Injeção

- Consultoria em indústrias de transformação de plástico
- Desenvolvimento de produtos CAD/CAM/CAE
- Treinamento

2. CAD - Solid Edge e NX
3. CAM - NX
4. Desenho Mecânico e elementos de máquinas
Contato:

CASE CNA
case cna
Temos muito orgulho de participarmos do início das atividades de transferência da
ABC PET Embalagens Plásticas, da cidade de Atibaia para Hortolândia. Inserimos esta
empresa em um Complexo Penitenciário, usando recursos de Reeducandos.
Proporcionamos, assim, uma inclusão social através do aprendizado da função de
operador de máquinas injetoras e sopradoras a esta mão de obra abundante e ociosa.
Além disso, fizemos um trabalho para definição dos fornecedores de ferramentas e do
fluxo do processo de produção dos ítens da ABC PET.
Sucesso ABC PET nesta nova trajetória!

treinamento@consultinggroup.com.br

desenvolvimento

R. Euclides Miragaia 394
Sl 1511 S.J. Campos SP
12 3207-6357 | 12 8158-5940
Pq Tecnológico S. J. Campos
Rod. Dutra - Km 138 Sl 213
Eugenio de Melo SP Brasil
contato@consultinggroup.com.br
informações@consultinggroup.com.br
www.cnadesenvolvimento.com.br
www.consultinggroup.com.br
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