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palavra do diretor
Feliz Ano Novo
Pelo muito que você tem representado para nós, queremos
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MENSAGEM DO MÊS
A chave do êxito dos negócios nas empresas está
na interpretação dos fatos e sua velocidade de
resposta, mas os resultados ficam pela dependência
de um clima interno favorável, motivado e orientado
para as relações e aproximações externas.

dedicar a vocês clientes, funcionários e amigos os melhores
votos de Ano Novo, repleto de realizações, paz e muito carinho.

(Autor Desconhecido)

Estamos no final de mais um ano, época em que nós paramos
para somar as coisas boas que aconteceram em nossas vidas e a
boa surpresa deste ano foi poder contar com mais um ano de
apoio e contar com você. Que neste ano de 2011 vocês possam
ser felizes, que consiga tudo o que vem buscando, que seja um
ano de paz, repleto de surpresas boas, de acontecimentos que
ficarão marcados em seus corações, porque o tempo passa e é
com o passar do tempo que a gente consegue definir o que é

CLASSIFICADOS | EMPREGOS
MÁQUINAS

realmente bom na vida, saiba que vocês continuaram tendo a
nossa empresa sempre e a sua disposição. Um feliz 2011 esses
são os votos da empresa CNA.

MERCADO
mercado
A CNA - Consultoria em Novas Aplicações Ltda, vem ampliando sua rede de contatos e de
parceiros para assim melhor realizar seus serviços, desta forma atendendo as necessidades de
suas clientes.
Foi formada uma parceria com a empresa SMARTTECH, na realização de simulações virtuais de
produtos e processos desta forma definindo melhor o desenvolvimento dos produtos e de seus
processos de fabricação. Também concretizamos a parceria com a empresa PLG, no que tange
a projetos de moldes de termoplásticos e de compressão.
Desta forma com essas parcerias a CNA aumentou a área de atuação na consultoria de novos
produtos e processos, assim buscando sempre a atender as necessidades, dificuldades e
exigências dos nossos clientes no desenvolvimento de novos produtos e novas linhas de
produção.

1.Acompanhamento de moldes e dispositivos de
produção
2. Máquinas Operatrizes e de Usinagem
Convencional

CNC e

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.
6. Temos um excelente banco de candidatos para serem
oferecidos para a s empresas
contato@cnadesenvolvimento.com.br

TREINAMENTOS E PALESTRAS
1. Treinamento em Transformação de Plásticos
Matéria - Prima e aditivos
Serviços oferecidos
- Consultoria em indústrias de transformação de plástico
- Desenvolvimento de produtos CAD/CAE
- Treinamento

Moldes de Injeção
Processo de Injeção
2. CAD
contato@cnadesenvolvimento.com.br

CASE CNA
case cna
Temos orgulho de ter como cliente a empresa DPA Moldados , empresa sediada em Itupeva - SP.
Empresa nacional voltada ao desenvolvimento e produção de peças de acabamento para a
industria automotiva.
Empresa está responsável pela produção, revestimentos de painéis de instrumentos e portas;
apoio de pé para tapetes; revestimentos de bancos, tudo relacionado a industria do seguimento
automobilístico.
Estamos assessorando a DPA Moldados, nos desenvolvimento de novos produtos, com os
seguintes trabalhos: Modelagem de produtos , desenvolvimento de moldes de compressão e
injeção de termoplásticos, desenvolvimento de dispositivos de corte a laser, e melhorias
produtivas.
Assim desejamos um super sucesso a DPA Moldados neste novo ano que se inicia.

desenvolvimento
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