INFO_NEWS_
PA L AV R A D O D I R E T O R
palavra do diretor
Vendas...... Vendas ..... Vendas e mais vendas.
Este é o maior desejo de um empresário, obter o máximo de
vendas, para que possa ter sua equipe trabalhando motivada e
comprometida com o resultado da empresa. Para isto estamos
participando de uma série de eventos onde o objetivo é capacitar a
equipe de vendas, equipe técnica e os gestores da empresa, com o
intuito de desenvolver a empresa e o negocio que esta se
investindo.
Para isso necessitamos criar hábitos que nos façam sempre buscar
os resultados positivos para o negocio, com isto estamos mudando
a nossa leitura, recebendo treinamentos e aplicando hábitos que
nos forcem a fazer as atividades e os trabalhos com uma maior
dedicação e uma maior aplicação dos recursos e da nossa
capacidade em enfrentar os desafios que sempre encontraremos
na nossa trajetória profissional.

Sucesso equipe CNA - Conseguiremos alcançar todos nossos
objetivos,
se juntarmos as nossa criatividade, nossa
dedicação e empenho, SEREMOS VITORIOSOS.
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MENSAGEM DO MÊS
O teste decisivo de um lider e
quem ele deixa como
responsavel, nos momentos de
ausencia, assim estimulando a
em outro homens a convicção e a
vontade de ccontinuar seu sonho.
( Walter Lippmann )

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, visitou Congresso Sae 2010, que promove eventos,
para cerca de 90 empresas expositoras que apresentam o que há de mais atual nas indústrias
automotiva, aeroespacial e ferroviária. Alem de ter apresentado diversas palestras técnicas de
inovações tecnologicas.
Palco de Grande visibilidade de tecnologias e novidades ao setor Automobilistico, com
empresas de ponta neste setor de atividades, desde seus fornecedores até as grandes
montadoras do país.
Tivemos várias apresentações técnicas, painéis e conferências temáticas, nossos profissionais,
tiveram á oportunidade de visitar alguns estande, ver novas tecnologias em máquinas

ferramenta.

2. Máquinas Operatrizes e de Usinagem CNC e
Convencional
3. Simulações Mold Flow e CAE
4. Projetos de Moldes e Máquinas
5.Oportunidade de Emprego de Supervisor de
Produção Injeção, São Paulo Campinas e Rio de
Janeiro

Contato:
comercial@consultinggroup.com.br

TREINAMENTOS E PALESTRAS
1. Treinamento em Transformação de
Plásticos

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

Matéria Prima e aditivos
Moldes de Injeção
Processo de Injeção
2. CAD
Contato:

CASE CNA
case cna
Temos orgulho de ter como cliente a empresas POLYUTIL e PLASTICOS NOVO RUMO,
empresa sediada em João Pessoa - PB, e responsável pela fabricação de uma extensa
linha de Utensilios domésticos e caixas contentoras de frutas e para transporte de
diversos itens neste seguimento.
O trabalho de melhoria de ferramentais , de produtividade e de redução de refugos,
está diretamente relacionado a melhorias de ferramentais que estão sendo realizadas
por parceiros localizados na região de Jundiaí- SP. Alem do implemento de um plano de
manutenção preventiva de ferramentais.
Sucesso, Grupo Polyutil !!! Continue buscando a excelência nos produtos produzidos e
sempre conte com o apoio da CNA nestes trabalhos.

treinamento@consultinggroup.com.br

desenvolvimento

R. Euclides Miragaia 394
Sl 1510 S.J. Campos SP
11 9301-9129 | 12 8158-5940
Pq Tecnológico S. J. Campos
Rod. Dutra - Km 138 Sl 213
Eugenio de Melo SP Brasil
contato@consultinggroup.com.br
www.cnadesenvolvimento.com.br
www.consultinggroup.com.br

G R O U P

