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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



Editorial

O Sistema Athos ajuda você a entrar
 no universo da gestão de alto nível.

O Brasil pode ser a maior potência econômica da 
América do Sul, mas isso não se reflete no dia a dia do 
empresário, vivemos encurralados, tentando acom-
panhar, entender e atender a complexa teia tributária 
do país com Sped, e-social, Pis, COFINS, etc. Esse 
suposto desenvolvimento também não se reflete na 
justiça trabalhista, que protege excessivamente o tra-
balhador.
 Nas palavras de Gilmar Mendes, Ministro do Supre-

mo Tribunal Federal (STF), na abertura  do evento 
promovido pela Associação Brasileira da Infraestru-
tura e Indústrias de Base (Abidib) e da Câmara de 
Comércio Brasil  Estados Unidos (Amcham): “Eu tenho 
a impressão de que houve aqui uma  radicalização da 
jurisprudência no sentido de uma hiper proteção do 
trabalhador, tratando-o quase como dependente de 
tutela, em um país industrialmente desenvolvido que 
já tem sindicatos fortes e autônomos”.
Segundo dados extraídos da edição 2017 do relatório 

Doing Business, que analisa, a cada ano, as leis e 
regulações que facilitam ou dificultam as atividades 
das empresas em cada economia, dos 10 itens avalia-
dos, o Brasil não se destacou em nenhum. Por exem-
plo, no item “Pagamento de Impostos”, o Brasil ficou 
em 181.º lugar (entre 190 países), com absurdas 2,04 
mil horas por ano para preparar, arquivar e pagar (ou 
reter) impostos.
O Brasil vem passando por uma forte recessão,  te-

mos, atualmente, um ambiente político que dificulta 
o ajuste fiscal.  A rigidez, decorrente da legislação, 
obriga a realização de gasto mínimo em determinados 
setores (como pessoal e saúde) e reduz o espaço para 
corte de despesas públicas ao mínimo. Esse cenário 
pouco promissor ao desenvolvimento, tem levado  in-
vestidores e consumidores, a descrença nas reformas 
e rumos da economia.
Mas, não podemos parar ou até mesmo nos acomodar 

à situação, não podemos esperar que soluções novas, 
surjam de velhas estratégias, é necessário planejar e 
acreditar no potencial que nós, empresários, temos de 
inovar e reagir às adversidades.
O ano de 2016 foi difícil mas, a projeção para 2017, in-

dica recuperação, mesmo que modesta, da economia 
regional. Segundo a Consensus Forecasts, a economia 
da região deverá apresentar uma contração de -1,1% 
em 2016, com projeção de uma recuperação que che-
gará a 1,8% em 2017.
Para Augusto de la Torre, Economista-chefe do Ban-

co Mundial para a América Latina e o Caribe,  parece 
que enfim a desaceleração econômica regional está 
chegando ao fim e o crescimento médio deve se tor-
nar positivo em 2017. “Agora, estamos enfatizando a 
necessidade de um grande redirecionamento dos re-
cursos (mão de obra, capital, empreendedorismo, fi-
nanciamento) para a produção de bens e serviços que 
são oferecidos nos mercados internacionais, ou seja, 
orientados para as atividades comercializáveis.”
Nós, da Athos Desenvolvimento, sabemos que ainda 
há muito espaço para avançar aqui no Brasil, mas, es-
trategicamente, optamos por, “em vez de deixar nos-
sos ovos em uma só cesta”, dividí-los, expandindo para 
outros mercados, fortalecendo a nossa empresa e a 
nossa marca, levando gestão e nosso principal produ-
to, o Sistema Athos, para além do mercado regional.
No dia 20 de outubro de 2016, celebramos o nascimen-
to de nossa primeira operação internacional no Equa-
dor. Nas páginas dessa 5ª edição da Revista Sistema 
Athos News, você poderá conhecer um pouco de nossa 
estratégia internacional, além de dicas e informações 
relevantes para a gestão de seu negócio.
Com esse movimento ousado, em tempos difíceis, 
demonstramos segurança e confiança no que  defen-
demos: Com a boa gestão, é possível superar crises 
e crescer.
Somos assim, ousados porém, com “pé no chão” e 
planejamento. Sérios, absolutamente focados em 
relação a excelência profissional que queremos atin-
gir, mas também abertos a inovação, descontraídos e 
dinâmicos, como demonstram as fotos de nossa equi-
pe de colaboradores. Convidamos você, cliente Siste-
ma Athos, a fazer parte ativa deste universo de gestão, 
planejamento e desenvolvimento empresarial e você, 
futuro cliente do Sistema Athos, não espere para 
amanhã, pois o futuro da sua empresa começa agora!

Desejamos a todos próspero 2017! 

Rodrigo M. Freitas - Diretor Geral

Expediente:
Realização: 
Athos Desenvolvimento de Sistemas EIRELI
Parque Tecnológico São José dos Campos - SP 
Central de atendimento:  (12) 3908-7777
Diagramação e redação:  
Departamento  de Marketing Sistema Athos 
Impressão: Resolução Gráfica
Fotos: Danielli Andreotti e Rogério Christovão
Versão Web: www.sistemaathos.com.br
e-mail: marketing@sistemaathos.com.br 
As propagandas não refletem  necessariamente  a opinião 
da revista e são de inteira responsabilidade de seus autores.



Matriz - Parque Tecnológico SJC
Avenida Dr. Altino Bondensan, Nº 500,
Centro Empresarial I, Sala 103, 
Dist. de Eugenio de Melo, São José dos Campos – SP 
Fone: (12) 3908-7777 
Gerente Comercial:  Ton Marioh

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: Nilmaier Melo

Guarulhos
Rua Santa Rita de Cassia, nº 155, Vila Pedro Moreira
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

Gerente Responsável: Kelvin Nachbar

Jacareí
Avenida Siqueira Campos, 62, Centro
Fone: (12) 3953-4746 / (12) 97403-0012
Gerente Responsável: Fernando Campos

Campos do Jordão
Rua Eduardo Levi, 372, Capivari
Fone: (12) 3663-1347 / (12) 99723-5221
Gerente Responsável: Vitor A. Machado

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

Caraguatatuba
Rua Pindamonhangaba, 281, Piso Superior, Sumaré
Fone: (12) 3882-3690 
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
Gerente Responsável: Thiago Marques

Guarujá 
Alameda das Margaridas, 312, sala 06, Santo Antônio 
Fone: (13) 3323-1894
Gerente Responsável: Ton Marioh

Santos 
Rua Almirante Tamandaré, 276, Macuco
Fone: (13) 3323-1894 
Gerente Responsável: Ton Marioh

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
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Qualidade gráfica que salta aos olhos.

(12) 3622.1020
www.resolucaografica.com.br
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Pensando no cliente 

NF-e: Fazenda descontinuará emissores gratuitos

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
informa que, a partir de janeiro de 2017, os aplicati-
vos gratuitos para emissão da Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e) e do Conhecimento de Transporte Eletrôni-
co (CT-e) serão descontinuados. 
Com a gradual adesão das empresas aos sistemas de 

documentos eletrônicos, o Fisco Paulista verificou 
que a maioria dos contribuintes deixou de utilizar 
o emissor gratuito e optou por soluções próprias, 
incorporadas ou personalizadas a seus sistemas in-
ternos. 
Os contribuintes que tentarem realizar o download 

dos emissores de NF-e e CT-e receberão a infor-
mação sobre a descontinuidade do uso dos aplicati-
vos gratuitos. A partir de 1º de janeiro de 2017 não 
será mais possível fazer o download dos emissores.
A Secretaria da Fazenda recomenda que os usuári-

os que já tenham o aplicativo instalado, façam a 
migração para soluções próprias antes que a intro-
dução de novas regras de validação da NF-e e do 
CT-e impeçam o seu correto funcionamento.

www.fazenda.sp.gov.br/publicacao/noticia.aspx?id=4795

Sistema Nothos

O Sistema Nothos, que funciona integrado ao 
Sistema Athos®, agiliza e facilita a operação de 
emissão de uma nota fiscal eletrônica (NF-e). Com 

poucos cliques, você pode emití-la de forma rápida, 
sem novas digitações, tendo todas as informações 
salvas no sistema para consulta posterior.
O Sistema Nothos é robusto e está preparado para 

emitir quantas notas você quiser. Basta cadastrar o 
cliente, os produtos, valores, impostos, uma única 
vez e pronto. É muito rápido e fácil!
A cada nota fiscal, o sistema permite a configuração 

para o envio do XML e da Danfe, em PDF, para o 
e-mail do cliente final e do seu contador. O Nothos 
está preparado para fazer notas interestaduais com 
ou sem substituição tributária e tudo mais que      
exige a legislação fiscal.
 





 O Sistema Athos está em festa!!!

No dia 20 de outubro, com a presença de várias au-
toridades locais, entre elas, a Sra. Maria Isabel Cruz, 
da “Gerencia de Desarrollo Industrial Productivo 
y Atracción de Inversiones”, representando Yachay 
Empresa Pública do Equador e o Sr. Governador 
da Província de Imbabura, Pablo Jurado Moreno, 
o Sistema Athos inaugurou sua primeira operação 
internacional, na Ciudad del Conocimiento, em 
Yachay, no Equador.
A Athos tem como uma das principais estratégias 

para se tornar a maior empresa de licenciamento 
de Software de gestão do Brasil para médias e 

pequenas empresas, a expansão, tanto no merca-
do nacional, com novas filiais, como no mercado 
internacional, abrindo novas operações em diver-
sos países. A expansão internacional traz muitos 
benefícios para a empresa, possibilitando a entrada 
em novos mercados, captação de novos clientes, 
aquisição de Know-how, aprimoramento do pro-
cesso de produção e manutenção do produto, for-
talecendo a qualidade do atendimento ao cliente, 
disponibilizando novas tecnologias, além de maior 
eficiência, credibilidade e diferenciação em relação 
aos concorrentes.
“Expandir a empresa em âmbito internacional é 

uma tarefa complexa e exige vasto estudo de mer-
cado e do produto, já que vários procedimentos 
técnicos precisam ser adotados para adequação 

do sistema ao novo país, sua legislação e normas 
tributárias, dentre outros itens. Nosso processo de 
internacionalização foi muito planejado e detalha-
do, valendo-se também de pesquisa do mercado 
internacional em países da América do Sul como 
Chile, Colombia, Argentina, Perú, Paraguay e 
Equador, para darmos um passo certeiro e vitorio-
so, sem amadorismos”, disse Rodrigo M. Freitas, 
Diretor Geral do Sistema Athos.

Porque  escolhemos o Equador

“O Equador é um país de oportunidades”, comen-
ta Freitas. “Depois de uma detalhada análise e 
aproveitando a assinatura do tratado de   cooperação, 
entre o Parque Tecnológico de Yachay, a Prefeitura 
de São José dos Campos e o Parque Tecnológico de 
São José dos Campos, como coirmãs, mostramos 
nosso interesse e batemos o martelo com relação 
ao Equador”, complementa Vivian Quintela, Dire-
tora Administrativa e Financeira  da Athos Brasil 

Sistema Athos, do Brasil para o mundo
Por: Rodrigo M. Freitas



e Diretora Geral da 
Athos Ecuador. 
O Sistema Athos 

Ecuador ocupa um 
e s p a ç o  f í s i c o  d e 
300 M² no Edifício 
d e  Tr a n s f e r ê n -
c i a  Te c n o l ó g i c a 
1 ,  na Ciudad del 
C o n o c i m i e n t o 
Yachay ao lado de em-
presas Globais como 
IBM, Microsoft, Chi-
na Telecom, Toyota, 
Cisco, dentre   outras 
empresas de renome. 
“É uma grande opor-
tunidade de troca de 

conhecimentos e network”, ressalta Luis Arruda, 
Gerente de Desenvolvimento do Sistema Athos 
Ecuador. 
A empresa está legalmente constituída, desde 

março de 2016, tendo a honra de ser a primeira 
empresa do Equador qualificada pela ZEDE (Zona 
Especial de Desenvolvimento Econômico), como 

operadores em regime especial, o que nos garante 
diversos benefícios e incentivos tributários. “A 
Empresa Sistema Athos Ecuador é uma das mais 
planejadas e organizadas que já vi. Realmente uma 
empresa diferenciada, que sabe o que esta fazendo 
e tem visão de futuro. Merece ser a primeira em-
presa do Equador qualificada pela ZEDE”, comenta 
Lorena Herrera Chiquimba, da “Gerencia de la 
Unidad de Negocios de Gestión de ZEDE”

Planejamento Trienal da Sistema Athos Ecuador

A Athos, planejada como é, mantém sempre os 
olhos no futuro de suas operações. “Sem tirar o 
foco na consolidação das operações do Sistema 
Athos Ecuador, pretendemos, a partir de 2017, 
expandir nossa atuação comercial no país, abrin-
do filiais em Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo 
Domingo, Riobamba, Esmeraldas, dentre outras 
cidades”, comenta Vivian Quintela. “Haverá o 
lançamento de novos produtos, agregando valor ao 
Sistema Athos, de acordo com as necessidades do 
mercado equatoriano, expandido assim o foco aos 
potenciais clientes”, complementa Paulo Rogério, 
Gerente Operacional da Athos Ecuador. 
“Acreditamos que a internacionalização é uma 

Realizações do Sistema Athos Ecuador

• A Corporación para el Emprendimiento y la Innovación agradeceu ao Sistema Athos Ecuador pelo 
seu apoio à iniciativa de reativação produtiva do país, depois do terremoto em 16 de abril de 2016. 
Em virtude disto, no dia 25 de agosto, o Sistema Athos Ecuador participou do lançamento público 

do programa “Re-empreende”, programa de reativação produtiva, na cidade de Portoviejo, quando 
visitaram também outras cidades da bela província de Manabí, devido à grande importância para a 
comunidade afetada. 

• Sistema Athos é oficialmente a primeira empresa de todo Equador que foi qualificada pela ZEDE 
Yachay (Zona Especial de Desarrollo Económico) – Local aduaneiro com delimitação territorial com 
regime especial de administração e com um esquema de privilégios e incentivos tributários para 
fortalecer o desenvolvimento produtivo e ingresso de novas empresas investidoras.

• A inauguração oficial da sede equatoriana da Sistema Athos, realizada em outubro de 2016, con-
tou com a presença de autoridades equatorianas e brasileiras, outras empresas residentes em Yachay 
e também clientes do Sistema Athos no Equador.



ótima alternativa, pois traz uma maior visibilidade 
da marca Athos, agrega valor e aumenta nos-
sas conexões e parcerias mundo a fora, o que é um 
fator de grande importância para a empresa aqui 
no Brasil”, conclui Rodrigo Freitas.

Visão da Empresa no Equador

Ser a maior empresa do Equador desenvolvedora 
de software para automação comercial de pequenas 
e médias empresas.

Missão da Empresa no Equador

Oferecer soluções de alta performance em software 
de gestão para automação comercial, contribuindo 
para a geração de melhores resultados para nossos 
clientes, sócios e funcionários.

Diferencial Competitivo

O Sistema Athos é inovador no modelo de atuação 
nesse mercado de software de gestão, não só por 
juntar o desenvolvimento de software, venda de 
software e o suporte do sistema, mas também por 
prezar pela total satisfação do cliente através de 
uma estrutura e de um modelo de atendimento ao 
cliente único no mundo. 
“O Sistema Athos Ecuador, segue o mesmo modelo 

da unidade do Brasil, é totalmente   departamenta-
lizado, com processos claros e independentes, bem 
diferente da maioria de nossos concorrentes, onde 
a pessoa que vende é a mesma que faz a implan-
tação e instalação do produto, oferece o suporte 
técnico, realiza as cobranças financeiras, dentre 
outros acúmulos de função”, reflete Paulo Rogério. 

Saiba mais sobre o Equador

Equador em português, 
em espanhol Ecuador, ofi-
cialmente República do 
Equador (em espanhol: 
República del Ecuador), é 
uma república democráti-
ca  representat iva  lo-
calizada na América do 
Sul limitada a norte pela 

Colômbia, a leste e sul pelo Peru e a oeste pelo 
oceano Pacífico. É um dos dois países da região 
que não tem fronteiras comuns com o Brasil, além 
do Chile. 
Além do território continental, o Equador possui 

também as ilhas Galápagos, a cerca de 1 000 km do 
território continental, sendo o país mais próximo 

daquelas ilhas. Seu território de 256 370 km² é 
cortado ao meio pela imaginária linha do Equador.
A principal língua falada no país é o espanhol 

(94% da população). Entre os idiomas oficiais em 
comunidades nativas estão o quíchua, o shuar e 
onze outros idiomas. 
A sua capital é a cidade de São Francisco de 

Quito, mas comu-
mente  conhec ida 
como Quito, que foi 
declarada Patrimô-
nio da Humanidade 
pela UNESCO em 
1970, por ter o centro 
histórico mais bem 
preservado e menos alterado da América Latina. 
A maior cidade equatoriana, no entanto, é Guaya-
quil. O centro histórico de Cuenca, a terceira maior 
cidade do país, foi declarado Patrimônio Mundial 
em 1999, como um exemplo notável de uma cidade 
planejada, de estilo espanhol colonial, no interior 
da América.

O país é o lar de uma grande variedade de espécies 
endêmicas, muitas delas nas ilhas Galápagos. Esta 
diversidade de espécies faz do Equador um dos  
dezessete países mega diversos do mundo, sendo 
considerado o país de maior biodiversidade do 
mundo por unidade de área. A nova constituição 
de 2008 é a primeira no mundo a reconhecer legal-
mente os direitos da natureza, ou dos ecossistemas.
O Equador é uma república presidencial. Tor-

nou-se independente em 1830, depois de ter feito 
parte do império colonial espanhol e, por um tempo 
muito mais curto, da República da Grã-Colômbia. 
O país tem renda média, com um índice de desen-
volvimento humano (IDH) de 0,724 (2012), pon-
tuação considerada elevada pelas Nações Unidas.

Para saber mais, acesse: 
www.sistemaathos.com.br/revendas/ecuador

Condor dos Andes - Ave símbolo do Ecuador





Dica do técnico

Módulos do Sistema Athos

No mundo moderno, há sempre 
a necessidade de buscar novos 
recursos tecnológicos para   fa-
cilitar o dia-a-dia de uma empre-
sa. O software de gestão é uma 
ferramenta essencial no caso do 
mercado varejista. Vejamos algu-

mas situações que podem contribuir para o bom 
andamento desse processo:
- Escolha sempre um bom profissional técnico 

para a instalação e configuração da sua infraestru-
tura de rede. Mantenha os cabos de rede sempre 
fora da vista de seu cliente, pois, além de melhorar 
a estética de seu estabelecimento, prolonga o tempo 
de vida útil do seu cabeamento.
- Para o Sistema Athos, inicialmente não há 

necessidade de sinal de internet. A internet será 
realmente necessária, quando o cliente usar o 
módulo do Sat Fiscal para o envio de CFe, ou o 
módulo Nothos para o envio da NFe, ou mesmo o 
DDNS, para acessar o Sistema Athos de qualquer 
lugar do mundo. Nestes casos, recomenda-se 
acesso à internet de banda larga com, pelo menos, 

10MB de conexão.
-  Os computadores de mesa, os chamados PCs 

Desktops, devem per-
manecer em locais fres-
cos e arejados, afastados 
de gordura e umidade. 
Neles,  evite o uso de 
adaptadores de rede sem 
fio. Os notebooks não são recomendados para 
gerenciamento de impressoras e de Sat Fiscais.
- Os Tablets e Smartfones são recomendáveis para 

o uso dos módulos mobile do Pedhos, Prathos, 
Ponthos e Smarthos, através de um roteador de 
boa qualidade, com um bom alcance de sinal Wifi. 
Mantenha a sua atenção para estas dicas, pois 

podemos, juntos, garantir sua satisfação e a de 
seus clientes. “Procure roteadores mais potentes 
e com grande qualidade de sinal, pois afinal, com 
uso cada vez mais constante da internet, a garan-
tia de uma conexão estável também faz parte da 
fidelização de seus clientes”, concluiu Alessandro 
C. Rizzi, Técnico nível 2 do Sistema Athos.

Sistema Athos em bom funcionamento
Por: Alessandro Clayton Rizzi

O módulo Smarthos, integrado ao Sistema Athos®, 
foi desenvolvido levando em consideração as 
tendências internacionais de tecnologia. Ele é um 
sistema para uso móvel (mobile) que funciona 
em qualquer smartphone ou tablet, com sistema 
operacional Android 4.0 ou superior.
O objetivo do Smarthos é simplificar, facilitar e 

agilizar as operações das equipes de vendas, per-
mitindo o envio de pedidos e atendimentos, o ca-
dastro em tempo real, com possiblidade de busca 
de CEP e CPF, o registro de carteira de clientes 
por vendedor, possibilitando a transmissão on line 
por 3G, wireless ou GPRS. Há também a opção de 
otimização do sistema, trabalhando “off-line”, que 
possibilita um corte na sincronização automática, 

funcionando mais rapidamente, com o envio das 
informações em uma vez só para o Sistema Athos®. 
Com o Smarthos, o vendedor pode também 

consultar aos dados de seus clientes e produtos, 
visualizar o histórico de seus pedidos graficamente. 
Caso tenha havido a alteração de algum produ-
to pelo Sistema Athos® durante o atendimento, o 
Smarthos reconhece esta modificação em tempo 
real. Dentre tantas funcionalidades, o Smarthos 
traz o Sistema Athos para as mãos da equipe de 
vendas, possibilitando ter acesso a todas as infor-
mações necessárias para a conclusão de uma ne-
gociação. 
“O Smarthos é uma ferramenta diferenciada para 

o mundo moderno. Sua forma de trabalhar oferece 
toda a mobilidade que as equipes necessitam para 
ter concluída, mais rapidamente, a negociação 
com seus clientes”, conclui Samuel Wenzel Santos, 
Auxiliar Técnico do Sistema Athos.

Por: Samuel Wenzel Santos



A RM Vale TI é a primeira feira de tecnologia e 
inovação da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba. Em 2016, chegou em sua terceira edição. 
O evento promoveu mais que a oferta de produtos 
e serviços da área de Tecnologia da Informação, 
apresentando também o que há de mais moderno 
neste setor durante o Congresso, que aconteceu em 
paralelo à feira. 
Com destaque, o Sistema Athos participou do 

Congresso – eixo temático Varejo, com a pales-
tra “Big Brother Fiscal” – Tecnologia aplicada ao 
planejamento fiscal, com a moderação do gerente             
operacional do Sistema Athos, Thiago H. Mendes, 
e a participação dos palestrantes convidados, Paulo 
E. Guimarães, Vice-Presidente de Software Houses 
– AFRAC, Claudenir C. Andrade, Diretor de In-
tegração Tecnológica e Pré-Venda – Daruma, e 
Marcelo Maccari, Diretor Comercial da Tax Alloy.
Estivemos presentes também na sessão de negócios 

promovida pelo Sebrae/SP, com a participação do 
nosso Gerente Comercial Ton Marioh, voltada para 
novas oportunidades junto ao setor varejista do Vale 

do Paraíba, e com o estande do Sistema Athos, que 
levou muita tecnologia e conhecimento para a Fei-
ra, com destaque para a nossa parceira Elgin e aos 
módulos do Sistema Athos, que despertaram muito 
interesse nos visitantes do evento.

Fique de olho
Feira de Tecnologia e Inovação RM Vale TI
Por: Cristiane Scola



Casos de Sucesso

Localizada em um ponto de destaque, cuidadosa-
mente pensado e planejado, oferece vários serviços 
e produtos diferenciados no segmento de papelaria, 
limpeza e descartáveis. A Bom Custo busca atender 
prontamente e com qualidade às necessidades de 
seus clientes, disponibilizando estoque bastante 
diversificado e preços justos, além de oferecer 
também entrega em domicílio por toda a Ilhabela. 

Com a credibilidade de 
quem está no mercado 
há mais  de  20 anos , 
oferece  tamb ém um 
cyber café com serviços 
de impressão e cópias, 
que gera muito interesse 

por parte de seus clientes. Possui uma equipe de 
7 colaboradores, com foco no atendimento ao 
cliente, qualidade nos serviços prestados e com-
prometimento absoluto que faz desta empresa, 
uma empresa de sucesso. 
Segundo Marcelo Dondi, Sócio da Bom Custo, 

sua empresa mantém sempre objetivos claramente 
definidos e ações baseadas nas parcerias com for-
necedores, colaboradores e clientes. Desde o  início, 
buscou na Athos propostas construtivas e com 
visão de futuro. O empresário ressalta que, após 
o processo de implantação, foi muito importante 
obter o controle operacional, financeiro e contábil 
através do Sistema Athos. “Com o passar do tempo, 
o Sistema Athos se tornou aquele trabalhador que 
você pode confiar, pró-ativo e de boa índole, que 

trouxe praticidade e confiabilidade para o nosso 
dia-a-dia. Percebemos também que o atendimento 
técnico está sempre olhando por nós. Excelente!”
Em virtude desta parceria campeã da Bom Custo 

com o Sistema Athos, que já dura um bom tempo, 
desde a criação da Athos, a empresa promove a 
indicação do Sistema Athos como referência para 
outros comerciantes. 

“O Sistema Athos 
se orgulha em ter 
a Bom Custo como 
cliente referência e 
caso de sucesso! É 
uma empresa mui-
to bem organiza-
da ,  que  controla 
todos seus proces-
sos  operacionais 
e  f inance iros  no 

detalhe, que sempre nos ajudou e ajuda, até hoje, 
a evoluir nas rotinas do Sistema Athos, como os 
relatórios, por exemplo. Buscamos surpreendê-los 
sempre e destacamos o seu comprometimento 
ímpar com a boa gestão. Ser parceiro da Bom 
Custo e indicado pelo Marcelo e Orlando para 
outros comerciantes, é uma grande satisfação e 
enorme responsabilidade para nossa empresa!” 
– concluiu Rodrigo M. Freitas, Diretor Geral do 
Sistema Athos.

Bom Custo
Localizada em Ilhabela, é uma empresa 
de sucesso e parceira do Sistema Athos.

 Papelaria, Limpeza e Descartáveis 

Por: Cristiane Scola



                                     Revenda Sistema Athos
Parabéns, THM! Cinco anos de sucesso!

No primeiro dia de ou-
tubro, a THM, revenda 
autorizada do Sistema 
Athos em Caraguatatu-
ba/SP, completou cin-
co anos de existência, 
parceria e excelentes 

resultados. Com destaque, foi eleita a melhor 
revenda autorizada do Sistema Athos nos anos 
de 2012, 2013 e 2014,   permanecendo sempre 
entre as revendas com melhor desempenho. 
Thiago H. Mendes, Sócio da THM e gerente 

operacional do Sistema Athos, agradece aos 
colaboradores, clientes e amigos, enfatizando 
que todos juntos fazem parte desta história.

Mendes lembra que algumas pessoas foram 
especiais nesses cinco anos de caminhada, 
entre elas, o apoio incondicional, em todos 

os momentos, de sua esposa e Sócia Bárbara 
Bellato. “Ela é o alicerce para essa caminhada 
de sucesso”, comentou.  
Thiago relembrou também de alguns de seus 

fiéis companheiros de jornada. “Agradeço ao 
Júlio Cristiano, que foi o nosso primeiro co-
laborador, por ter acreditado no projeto desde 
o início e atualmente desempenhar, com foco 
e atenção, a função de Coordenador da equipe 
e ao Rodrigo M. Freitas, que foi quem ofereceu 
a oportunidade para que a THM nascesse como 
uma revenda autorizada do Sistema Athos”. 
Também citou o João Pedro, da JP Distribui-
dora, o primeiro cliente da THM e que, até 
hoje, demonstra muita satisfação e confiança 
no Sistema Athos. 
O Sistema Athos, carinhosamente e com muito 

orgulho, parabeniza a THM por sua trajetória de 
sucesso e resultados acima da média. “A THM 
faz um trabalho com muito empenho, dedicação 
e êxito, e assim, tem consolidado e elevado o 
nome do Sistema Athos como líder absoluta 
em Caraguatatuba com mais de 350 clientes. 
Parabéns THM!”, conclui Vivian Quintela, Di-
retora Administrativa e Financeira da Athos 
Brasil e Diretora Geral da Athos Ecuador.

Por: Cristiane Scola






