




Athos Desenvolvimento de Sistemas EIRELI
Parque Tecnológico São José dos Campos - SP
Centro Empresarial I - Sala 103 

Gerente de Marketing: Maxwell Ferreira
Diagramação e redação:  Andrean Lobo
Fotos e Arte: Rogério Cristóvão
Impressão: Resolução Gráfica
Tiragem: 3500 exemplares

Versão Web: www.sistemaathos.com.br/revistas
e-mail: marketing@sistemaathos.com.br
Central de atendimento:  (12) 3908-7777

As propagandas não refletem  necessariamente  a opinião
da revista e são de inteira responsabilidade de seus autores.

www.sistemaathos.com.br

Expediente:

Chegamos a metade de 2017...
Olhamos para trás e constatamos que plantamos 
boas sementes, estamos entusiasticamente 
regando, e começa a nascer os primeiros 
frutos. Esses frutos são mais de 350 pessoas 
que passaram pela nossa Carreta da Gestão e 
Inovação Athos.
Já visitamos três municípios e a apresentamos 
oficialmente para empresários, autoridades do 
Coneleste Paulista e representantes do Governo 
do Estado de São Paulo. 
São frutos estes, que dentro de um espaço curto 
de tempo, estarão no mercado de trabalho, 
aplicando conhecimentos adquiridos na nossa 
carreta da gestão. Com isso, constatamos 
que nosso planejamento e agora operação 
vem dando certo, um trabalho que é feito em 
equipe onde destaco a Universidade Athos 
e demais gestores, colaboradores de nossa 
empresa e o Parque Tecnológico de São José 
dos Campos, cuja equipe, somando forças 
com a nossa, vem realizando um trabalho rico 

em qualidade e produtividade. Juntos estamos 
atingindo empresários, autoridades municipais 
e a sociedade em geral em prol de melhorar 
um pouquinho mais a nossa região do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. 
Enfim, dentre tantas adversidades que estão 
ocorrendo no nosso país, nós e nossos 
parceiros: Elgin, ACI-SJC, governo municipais 
e empresas apoiadoras da gestão, estamos 
buscando nadar contra a maré e oferecer para a 
sociedade esperança de dias melhores. 
Aproveitem a leitura e contem conosco para 
buscarmos dias melhores e mais esperançosos 
não só para nossas empresas, mas para nossas 
famílias e todos que nos rodeiam. 

Rodrigo  M.  Freitas
 Diretor  Presidente



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.

Nossas revendas



Pensando no cliente Pensando no cliente 

Mudanças sempre fizeram parte do cotidiano das 
pessoas, afinal a sociedade está em constante 
evolução, a questão agora não é só a mudança, 
mas a velocidade em que elas acontecem, nunca 
tivemos tanta facilidade e disponibilidade para 
consultar dados, informações e notícias, tudo em 
rede, em um movimento interativo onde as pessoas 
contribuem, colaboram e discutem usam os recursos 
de modo compartilhado, identificamos essa fase 
como Sociedade do Conhecimento.
Lógico que nesse cenário de interdependência, 
volátil e instável o papel do líder ser tornou ainda 
mais necessário, e de certa forma, sua influência 
nessas relações interpessoais híbridas, passam a 
ser desafiadoras, para além dos objetivos pessoais, o 
foco está na gestão do conhecimento e na utilização 
desses em favor da organização, promovendo 
cooperação por meio de processos criativos e de 
inovação.
O líder da sociedade do conhecimento, é aquele 
que interage, participa, compreende e atende as 
necessidades das pessoas de forma mais 

abrangente, abordando as diferenças apoiado 
pela capacidade empática, que por sua vez, exige 
sensibilidade, inteligência emocional, em um esforço 
de se colocar no lugar do outro, vivenciando uma 
experiência por um ponto de vista diferente.
Empatia proporciona confiabilidade, transparência 
para fornecer feedback honesto sobre 
comportamentos que necessariamente precisam 
ser redirecionados. É importante entender que ser 
empático não é dizer sim sempre, o processo da 
empatia também inclui o “não”, usar a empatia para 
ser aceito pelo grupo de forma caricata apenas para 
ganhar o consentimento dos colaboradores pode ser 
uma armadilha.
Quando colaboradores são compreendidos por meio 
desse processo, abre-se a oportunidade de diálogo, 
alinhamento de valores, dessa forma, são capazes 
de fortalecer e promover a união das equipes que em 
sinergia são mais eficientes para atingir resultados 
mais robustos e o lucro aparece. LIDERANÇA 
EMPÁTICA TRAZ LUCRO.

LIDERANÇA EMPÁTICA TRAZ LUCRO
Por: Nádia Santos

Nádia Santos
Psicóloga, Especialista em Gestão, Mestrado em Ciências Sociais no 
eixo de pesquisa sociedade, espaço e cultura. MBA Gestão Estratégica 
de Pessoas – Fundação Getúlio Vargas, Professora da Pós-Graduação 
MBA da Fundação Getúlio Vargas e do SENAC, Professora da ETEP 
Faculdades, Consultora parceira da Conexão FGV para Programa de 
Coaching, Profissional Self Coaching, palestrante nos temas que permeiam 
a área de Gestão de Pessoas. Autora do livro: Planejamento e liderança : 
conceitos, estratégicas e comportamento humano.





No dia dezenove de abril do corrente ano, a Carreta 
da Gestão iniciou suas atividades no estacionamento 
do Parque Santos Dumont na cidade de São José dos 
Campos. Até o dia vinte e um, foram ministrados os 
Cursos de: “Meu Primeiro Emprego”, “Conhecendo 
o Sistema Athos” além de seus respectivos módulos 
“Financeiro”, “Cadastro” e “Vendas”. Com o apoio das 
Empresas privadas Sorrix Odontologia, Carpe Lava 
e os veículos de comunicação Meon e Ótima FM, 
alcançamos o nosso objetivo inicial que era iniciar 
as atividades da Carreta e proporcionar o primeiro 
contato do público em geral junto ao nosso até então 
projeto social e inovador.

No dia dezenove de maio no Parque Tecnológico 
de São José dos Campos, a Carreta da Gestão e 
Inovação foi devidamente apresentada e inaugurada 
pela nossa empresa em conjunto com o Parque 
Tecnológico, além das empresas parceiras e 
apoiadoras. O evento reuniu empresários e 
autoridades onde destacamos as presenças 

do Secretário de Inovação e Desenvolvimento 
Econômico, Alberto Marques (Mano); Presidente 
do Conselho do APTSJC; Prof. Dr. José 
Raimundo Braga Coelho, Diretor Geral do Parque 
Tecnológico, Ex-Ministro de Ciências e Tecnologia, 
Prof. Marco Antonio Raupp; Ex-Prefeito de São 
Bento do Sapucaí e Representante do Deputado 
Federal, Eduardo Cury, Ildefonso Mendes Neto; 
Subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação 
do Estado de São Paulo, Marcelo Strama; Prefeito 
de Jacareí, Izaías Santana; Diretor de Operações 
do Parque Tecnológico, Marcelo Saffadi; Vereadora 
de São José dos Campos, Dulce Rita; Assistente 
do Subsecretário - Subsecretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Margareth; Ex-Presidente da 
ACI, Felipe Cury; Presidente da ACI - São José dos 
Campos, Humberto Dutra; Chefe de Gabinete da 
Prefeitura de Jacareí, Claude Mary e Representante 
do Secretário de Gestão Administrativa e Finanças 
de São José dos Campos, Patricia, entre diversas 
outras autoridades.

A Carreta da Gestão chegou!
Por: Maxwell Ferreira



No dia vinte e dois de maio a Carreta da Gestão 
seguiu para sua primeira viagem fora do solo 
joseense a fim de oferecer para a sociedade 
jordanense os cursos da Carreta da Gestão. 

Além disso, no dia vinte e dois no período da tarde, 
as empresas que fazem parte da Caravana da 
Inovação, apresentaram seus produtos e serviços 
para as autoridades municipais de Campos do 
Jordão, onde destacamos a presença do Vice-
Presidente da FACESP Felipe Cury e representante 
do Parque Tecnológico São José dos Campos, 
acompanhado de Fred Guidoni, prefeito de Campos 
do Jordão, e Wagner Cardoso da Silva, presidente 
da Associação Comercial e Empresarial de Campos 
do Jordão e de nosso Presidente Rodrigo Freitas,
além de sete secretários da Prefeitura Municipal de 
Campos do Jordão.

Ressaltamos o sucesso do curso “Meu Primeiro 
Emprego”  ministrado  pelo    Prof. Jorge  Ubiratan,  Gestor 
da Universidade Athos, para mais de 150 pessoas, 
boa parte delas, jovens que buscam se preparar 
na busca da primeira oportunidade de trabalho. 

Depois de uma primeira viagem bem sucedida à 
Campos do Jordão, partiremos para Caraguatatuba 
com intuito de compartilhar gestão e conhecimento 
com a população.

Para saber mais sobre a Carreta da Gestão, acesse:

www.sistemaathos.com.br/carretadagestao
 e acompanhe nossa página no Facebook

Agradecimento
O projeto  Carreta da Gestão conta com uma equipe focada e preparada para levar 
gestão e conhecimento para a sociedade, também conta com patrocinadores 
e apoiadores que acreditam no projeto e nos ajudam a levar conhecimento, 
treinamento e oportunidades para todos. Gostariamos de agradecer aos 
envolvidos pelo por trabalho dedicado na realização de um projeto em prol da 
sociedade.

Carreta da Gestão





Universidade Athos

Pesquisa de Satisfação
Por: Jorge Ubiratan

“Na última pesquisa realizada atingimos a marca de 94% de CLIENTES SATISFEITOS com a  nossa 
empresa, o que sinaliza que levamos em conta os itens que mostraram ser mais impactantes na 
satisfação do nosso cliente: Eficiência, qualidade, agilidade, entre outros.” - Disse Jorge Ubiratan.

Realizamos anualmente, desde 2011, uma pesquisa 
de satisfação junto aos nossos clientes com o 
objetivo de medir seu grau de satisfação com os 
nossos produtos e serviços. Essa pesquisa procura 
também identificar os aspectos que o cliente 
considera mais importante no relacionamento com a 
empresa, permitindo a nós identificar pontos fracos 
e fortes dos serviços oferecidos, e também colher 
sugestões, críticas e elogios sobre os serviços 
ofertados. 

Metodologia aplicada a Pesquisa

A pesquisa é aplicada em formulário específico, 
disponibilizado no Google Docs, cujo endereço 
eletrônico é divulgado no site do Sistema Athos e 
na tela de abertura do sistema Athos durante todo 

o mês de Setembro. As perguntas são divididas em 
sete núcleos, a saber: 

1- Qualidade no Atendimento dos Serviços de 
Suporte; 
2- Qualidade dos Serviços da Empresa; 
3- Qualidade percebida do Sistema Athos; 
4- Funcionalidade dos módulos do Sistema Athos; 
5- Qualidade da solução Mobile do Sistema Athos; 
6- Percepção quanto aos canais de comunicação do 
Sistema Athos;
7- Perguntas abertas para sugestões, críticas ou 
elogios.
 
Os resultados são apresentados graficamente e, 
quando aplicável, compara-se com os resultados do 
ano anterior, para verificar a evolução dos índices 
de satisfação do cliente. Para todas as sugestões do 
cliente com relação ao atendimento em si, a empresa 
mobiliza os setores responsáveis para avaliar as 
questões e tomar as medidas necessárias. No caso 
de sugestões de implementação no Sistema Athos, 
analisamos a viabilidade econômica e operacional da 
sugestão, em caso positivo, esta sugestão é um dos 
projetos que o departamento de desenvolvimento irá 
trabalhar. Para nós, a pesquisa de satisfação é uma 
ferramenta gerencial e estratégica, para oferecer 
aos clientes um sistema de gestão que facilite o 
desempenho do seu negócio e o ajude a crescer e 
se tornar cada vez mais competitivo. 

A pesquisa de satisfação tornou-se valiosíssima 
para as empresas que buscam a excelência no 
atendimento ao cliente. Para a empresa, este canal 
de comunicação aberto com seus clientes gera 
novas perspectiva ao negócio que seria impossível 
identificar com as ferramentas disponíveis olhando 
apenas para dentro da organização.



Dica do técnico
Inovação na gestão do tempo
Por: Bruno Lobo

O Sistema Ponthos foi desenvolvido para facilitar 
o gerenciamento das entradas e saídas dos 
funcionários, agilizar o controle da jornada de 
trabalho de sua empresa e simplificar a geração 
de cartões de ponto resumidos e/ou detalhados, 
assim como outros relatórios. Tudo através do 
cadastramento de seus funcionários gerenciando 
uma ou mais empresas. 
Sistema Ponthos possibilita a gestão multilojas, ou 
seja, para empresas que possuem muitas filiais 
existe a possibilidade de utilizar um único sistema 
para controlar os pontos tanto dos funcionários da 
matriz quando de suas filiais. 

Uma de suas principais funções é a versão Mobile 
do Ponthos, onde pode ser utilizado com qualquer 
smartphone ou tablet que seja Android, sendo 
possível o registro dos pontos de qualquer lugar em 
tempo real, fazendo assim com que um funcionário 
que atua fora da empresa consiga registrar seu 
ponto e onde foi registrado esse ponto.

O Ponthos armazena offline os dados dos pontos 
do funcionário, assim, mesmo sem internet, ele 
consegue armazenar o registro do ponto e transmite 
ao banco de dados quando o aplicativo fica online, 
fazendo com que nenhum ponto seja perdido. 



Família Athos



Caso de Sucesso

Loja Yumi
No mês de junho tivemos o prazer de poder falar com 
um de nossos clientes de Caraguatatuba e saber um 
pouco mais sobre seu trabalho e sua rotina com o 
Sistema Athos. Segue abaixo um pouco do nosso 
bate papo com a Loja Yumi:
 
O que é a Empresa:
 
Nós somos uma empresa familiar, que está há 
20 anos no mercado, trabalhando com materiais 
de hidráulica, elétrica, ferragens, ferramentas e 
atualmente também com artigos para pesca. Visando 
atender as necessidades dos nossos clientes, temos 
disponível uma grande variedade de materiais – 
mais de 20.000 itens divididos nestes setores.
 
Como conheceu o Sistema Athos?

Através do Thiago H. Mendes, que já conhecia 
nossa loja e nos apresentou o sistema.
 
Como é o dia a dia da empresa com o Sistema 
Athos? Recomendaria?
 
O Sistema Athos facilitou muito nossa rotina, em 

todos os setores. Todos os funcionários conseguem 
mexer no sistema com facilidade, pois ele é bastante 
completo e intuitivo. O módulo de vendas agiliza 
o atendimento no balcão, tornando mais fácil a 
identificação e o lançamento dos produtos no sistema, 
resultando em um atendimento mais rápido aos 
clientes.  O módulo financeiro nos ajuda a organizar 
o pagamento das contas, bem como a termos mais 
controle das contas a receber. A emissão das notas 
de saída, o lançamento das notas de entrada, o 
cadastro das mercadorias, além do controle de 
estoque, também ficaram muito fáceis de fazer. 
Muitos processos que antigamente eram manuais 
passaram a ser automatizados graças ao sistema. 
Com certeza eu recomendaria o sistema, aliás, já 
recomendamos a muitos dos nossos clientes.

“Nós do Sistema Athos agradecemos e nos 
orgulhamos muito por fazer parte dessa conceituada 
empresa, tradicional na cidade de Caraguatatuba.
Para nós é um prazer atendê-los e esperamos 
continuar com essa parceria de sucesso por muitos 
anos. Parabéns para Loja Yumi!” disse o nosso 
diretor Thiago H. Mendes. 



 Entrevistando Dr. Felipe Fontes.
Mesmo na  era digital algumas questões ainda 
permanecem desconhecidas, como é o caso dos 
direitos do consumidor. Por isso entrevistamos o Dr. 
Felipe Fonseca Fontes, advogado na área de direito do 
Consumidor, que nos elucidou um pouco sobre o tema 
Código de Defesa do Consumidor.

Athos News: Dr. Felipe, o que é o Código de Defesa 
do Consumidor?

Dr. Felipe: O Código de Defesa do Consumidor, ou Lei 
8.078/1990, estabelece normas de proteção e defesa 
do consumidor, de ordem pública e de interesse social, 
definindo e qualificando todos que participam da relação 
de consumo.

Athos News: E quais são os direitos básicos do 
consumidor?

Dr. Felipe: Os consumidores são amplamente 
protegidos pela Lei 8.078/90
A lei traz a “proteção à vida, saúde e segurança” contra 
os riscos provocados  por práticas no fornecimento 
de produtos e serviços considerados perigosos ou 
nocivos; o direito a educação e divulgação sobre o 
consumo adequado dos produtos e serviços, deve ser 
acessível à pessoa com deficiência, asseguradas a 
liberdade de escolha e a igualdade nas contratações 
e a informação adequada e clara sobre os diferentes 
produtos e serviços, com especificação correta de 
quantidade, características, composição, qualidade, 
tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos 
que apresentem; a proteção contra a publicidade 
enganosa e abusiva, métodos comerciais desleais, 
bem como contra práticas e cláusulas abusivas no 
fornecimento de produtos e serviços; a modificação 
das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 
supervenientes que as tornem excessivamente 
onerosas, as chamadas “cláusulas leoninas”; a efetiva 
prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos; o direito ao o acesso 
aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à 
prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção 
Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; o 
direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil 

a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 
as regras ordinárias de experiências; a adequada e 
eficaz prestação dos serviços públicos em geral, e 
caso no caso de mais de um autor de ofensa ao direito 
do consumidor, todos responderão solidariamente 
pela reparação dos danos previstos nas normas de 
consumo.

Athos News: Fale um pouco sobre os “direitos” que o 
consumidor pensa que possui, mas não possui.

Dr. Felipe: Algumas empresas, principalmente do 
comércio varejista, adotam práticas em cortesia aos 
seus consumidores, e, destes acabam achando que 
possuem o direito legal a essas cortesias. Por exemplo, 
a “troca de produtos”, que somente é obrigatória 
em caso de defeito, em alguns casos é praticada 
pelos comerciantes. Outro exemplo de direito que o 
consumidor pensa que possui é o de “arrependimento 
pela compra” em até sete dias, que somente é aplicável 
nas compras que não são realizadas no estabelecimento 
comercial. 
Na época da promulgação da lei 1990 era comum a 
venda por catálogos ou até por telefone, com o advento 
do e-commerce, tal regra foi absorvida para esse 
tipo de transação, assim, se o consumidor efetuou a 
compra de um produto pela internet, por telefone ou 
fora do estabelecimento comercial, possui o direito a 
se arrepender em até sete dias após o recebimento do 
produto.

Athos News: Quais as boas práticas que as empresas 
devem adotar?

Dr. Felipe: Conhecer a lei e respeitar o direito à 
informação do consumidor. O consumidor deve ser 
muito bem informado, serem prestadas todas as 
informações sobre os produtos ou serviços, como 
preço, prazos de pagamento, dados técnicos e todas 
especificações. Estar sempre atualizado e capacitar 
os colaboradores, investir na qualidade dos produtos e 
dos serviços, possuir assessoria jurídica especializada 
e, sempre, agir de boa-fé, evitando a judicialização de 
conflitos, tendo o respeito ao consumidor e cumprimento 
da lei como prática contínua, esse posicionamento é 
essencial para que os fornecedores de produtos ou 
serviços construam uma reputação, consolide sua 
marca e sejam reconhecidos como referência em seus 
ramos de atividade.

Esclarecendo o Código do consumidor






