
Perfil dos alunos e das empresas 

Curso para sucessores  

com Professor Marins 



O que é o Curso para Sucessores? 

 O Professor Marins vem sendo requisitado para realizar 

trabalhos com jovens empresários e sucessores de empresas 

nacionais e internacionais e com este objetivo desenvolveu o 

Curso para Sucessores. 

 Este curso será realizado de março a novembro de 2013 em 09 

(nove) módulos, sendo seis módulos presenciais que serão 

realizados na Fazenda Chaparral, sede da Anthropos Consulting 

em Sorocaba (SP), dois módulos à distância via computador 

com chat online e um dos módulos está sendo previsto para ser 

realizado no exterior numa universidade para cursos e visitas.  

 



O que é o Curso para Sucessores? 

 O curso terá também um caráter de "mentoria" que é um 

relacionamento pessoal de desenvolvimento em que uma 

pessoa mais experiente ajuda a orientar uma pessoa menos 

experiente. Contudo, a orientação é mais do que responder 

perguntas ocasionais ou prestação de ajuda ocasional.  

 Trata-se de um relacionamento contínuo de aprendizagem, de 

diálogo e desafio. "Mentoring" é um processo que sempre 

envolve comunicação e relacionamento.  



A quem se destina? 

 O Curso para Sucessores é especialmente projetado para 

sucessores de empresas e organizações; 

 Os sucessores não necessariamente precisam ser filhos ou 

familiares dos titulares das empresas e organizações; 

 Podem ser executivos a serem preparados para assumir funções 

de gestão. 



Como funciona na prática? 

 O curso consiste em aulas, palestras, orientação pessoal, sugestão de leituras, 
DVDs, sugestão de estágios e visitas a empresas quando for conveniente.  

 O trabalho é desenvolvido um-a-um com cada aluno e em grupo com todos os 
participantes.  
O Prof. Marins se reúne com cada aluno para conhecer seus pontos fortes e 
realizar um trabalho de reforçamento desses pontos fortes ao mesmo tempo em 
que faz um programa de combate aos pontos frágeis. Essas reuniões são 
presenciais e a distância, via Messenger, Skype ou Livestream;  

 Em ocasiões especiais todos os participantes do curso se reúnem para trocar 
experiências.  
 Essas reuniões são feitas na sede da Anthropos Consulting, na Fazenda Chaparral 

| Universidade do Cavalo em Sorocaba. 

 



Uma metodologia completa para o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos alunos 

Conteúdo Programático 



Mód. Tipo Data Temas 

1 Presencial 09/03 

• Início do programa – apresentação dos participantes – 

oportunidade de mentoring individual com Professor 

Marins 

• Temas: 

• Os desafios empresariais em mercados competitivos; 

• Sucesso alicerçado em valores; 

2 Presencial 
06 e 

07/04 
• Mentoring individual aos participantes; 

3 Presencial 04/05 

• Gestão financeira e patrimonial na prática; 

• Política de caixa; 

• Gestão de patrimônio pessoal e da empresa 

4 Online 01/06 
• Comunicação na empresa; 

• Desenvolvimento de pessoas; 

5 

Presencial 

(Módulo 

Internacional) 

01 a 

10/07 

• Como equilibrar vida pessoal e vida profissional – trabalho e 

família; 

• Mentoria individual com Professor Marins; 

• Visita a empresas 



Mód. Tipo Data Temas 

6 Presencial 03/08 

• Liderança eficaz; 

• Como trabalhar com o comportamento das pessoas; 

• Como dar ordens e orientações de forma eficaz; 

• Discussão e aprofundamento da viagem realizada no 

exterior; 

7 Online 14/09 

• Como a criatividade e a inovação acontecem em nosso 

cérebro; 

• Criatividade e o uso de novas tecnologias; 

• Com construir times criativos em nossas empresas; 

8 Presencial 05/10 • Mentoring individual aos participantes; 

9 
Presencial 

 
09/11 

• Encerramento e conclusão; 

• Definição de estratégia para acompanhamento posterior dos 

participantes; 

• Temas básico: 

• Sucesso alicerçado em valores; 

• A formação pessoal e sua importância; 

• Onde buscar ajuda nos momentos de dificuldade; 

• A força da motivação e o poder do entusiasmo para o 

desenvolvimento pessoal e profissional 



Conheça o perfil dos alunos 

Perfil dos Alunos 



Quadro resumo – perfil dos clientes 
Empresa Inscrito 

Cargo/ 

Nível de relacionamento 
Idade Cidade 

Grupo Emalto Eduardo Torquetti 
Diretor de Planejamento/Qualidade 

(Filho do Presidente) 
54 anos Timóteo/MG 

Grupo Kaiobá 

1.Halana Martins 

Conti Barbosa 

2.Gabriel Rocha de 

Lima 

3.Breno Batista 

Ferreira 

4.Nivaldo Azevedo 

Barbosa 

5. Rafael Azevedo 

Barbosa 

Família dos diretores e funcionário 

20 anos 

18 anos 

23 anos 

32 anos 

São Paulo/SP  

e Palmas/TO 

Camargo Cia de 

Embalagens 
Felipe Marcuz  

de Toledo 
Sócio 29 anos Tietê/SP 

Cybelar Renato Pasquotto Filho do Presidente 26 anos Tietê/SP 

Roma Brinquedos Susanne Jensen Filha do Presidente 23 anos Laranjal Paulista/SP 

Premialy Rafael Eugênio 

Fernandes 
Filho do Presidente 24 anos 

Coronel 

Fabriciano/MG 

Pormade 
Daniel Zini 

Beatriz Bolbuck 

Filho do Presidente e 

Diretora Financeira 

39 anos 

50 anos 
União da Vitória/PR 



Quadro resumo – perfil dos clientes 
Empresa Inscrito 

Cargo/ 

Nível de relacionamento 
Idade Cidade 

Grupo Val 
Roberto Vendramini 

Rossi 
Diretor 32 anos 

Vista Alegre  

do Alto/SP 

Scorpions 

João Gabriel 

Junqueira de 

Almeida 

Filho do Diretor 21 anos São Paulo/SP 

Kimak Ind. e Com. 

De Máquinas 
Marlon Kinhs Filho do Diretor 45 anos Brusque/SC 

Drogaria e 

Perfumaria São 

Geraldo  

Geraldo Majela 

Kallas Jr. 
Filho do Diretor 31 anos Passos/MG 

Siderquímica 
Stefania Bonetti 

Ferdinando Bonetti 
Filhos do Presidente Curitiba/PR 

Móveis 3J Ltda.  
Jorge Luis 

Hilgenstieler Júnior  
Diretor Geral 35 anos Piên/PR 

Ellus Hotel Tatiane Donho Róss Filha dos proprietários 28 anos Dourados/MS 

Márcio de Azevedo 

Almeida Filho 
21 anos 

Bom Jesus do 

Itabapoana/RJ 

Bruno Brito de 

Macedo 
21 anos 

Vila Bela de 

Santíssima 

Trindade/MT 



Conheça o perfil de algumas empresas  

que serão atendidas 

Perfil das Empresas 



Grupo Emalto  

Emalto Indústria Mecânica 

 No mercado há 36 anos; 

 É um grupo formado por 5 empresas; 

 Atualmente, a Emalto Indústria Mecânica, empresa pioneira do 

Grupo, conta com cerca de 600 colaboradores, atuando em suas duas 

unidades de produção, com capacidade total de industrializar 2.500 

toneladas de aço. Sua mais recente expansão (2009/2010) conta com 

investimentos de R$25 milhões em galpões e equipamentos; 

http://www.emalto.com.br/ 

http://www.emalto.com.br/emalto/index.asp
http://www.emalto.com.br/emalto/


Grupo Emalto  

Emalto Indústria Mecânica 

 Para o patriarca da família Torquetti, o maior patrimônio da empresa é sua 

filosofia, que incorpora a mais alta tecnologia, a união da família, o amor ao 

trabalho e o profundo respeito ao ser humano e à comunidade.  

 De acordo com Alexandre Torquetti, essa é a receita que faz da Emalto uma 

empresa única, genuinamente brasileira e familiar, que sabe aliar o melhor do 

conhecimento mundial com o melhor do espírito brasileiro.  

Alexandre Torquetti Eduardo Torquetti 

http://www.emalto.com.br/emalto/index.asp


Grupo Emalto  

Emalto Indústria Mecânica 

 Produtos 

http://www.emalto.com.br/emalto/index.asp


Kaiobá Equipamentos  

 Fundada em 19 de Julho de 1989, o 

Grupo Kaiobá é composto por 

quatros empresas especialistas no 

ramo da construção civil; 

 Nasceu com o objetivo de oferecer 

a seus clientes e parceiros uma 

forma diferenciada e personalizada 

no que diz respeito a equipamentos 

de distribuição de concreto, tipos 

de peças e prestação de serviços. 

http://kaioba.com.br/ 

http://kaioba.com.br/a-empresa/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8LF96i5P8pdQgM&tbnid=H1_lItxM-ZveqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kaioba.com.br/&ei=ppIjUbXVMYL48wTmzIHQBg&bvm=bv.42553238,d.dmQ&psig=AFQjCNFH8DoTg_vSXhloMXLYeMu8I-1hug&ust=1361372196295144
http://kaioba.com.br/


Kaiobá Equipamentos  
 Missão: atender as expectativas de seus clientes e parceiros na prestação de 

serviços com Bombas para concreto, sendo locação, venda de peças e reformas 

de equipamentos, se tornando a melhor opção para estes. Comprometendo-se 

sempre com a qualidade, segurança e respeito. 

 Com sede em Mairiporã (SP), conta com mais de cem colaboradores, sendo da 

área técnica, administrativa, comercial e operacional, todos trabalhando de 

forma integrada e motivada. 

A Kaiobá Equipamentos é a empresa 

responsável pelo bombeamento de 

concreto na construção do estádio do 

Corinthians para a Copa de 2014. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8LF96i5P8pdQgM&tbnid=H1_lItxM-ZveqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kaioba.com.br/&ei=ppIjUbXVMYL48wTmzIHQBg&bvm=bv.42553238,d.dmQ&psig=AFQjCNFH8DoTg_vSXhloMXLYeMu8I-1hug&ust=1361372196295144


Camargo Cia. de Embalagens 

 

 A Camargo Cia de Embalagens 
produz e desenvolve soluções 
em tecnologia de embalagens;  

 Está direcionada para o 
segmento de laminados flexíveis 
para café, biscoitos, massas, 
snacks, leite em pó, 
achocolatados, farofas, rótulos e 
diversos; 

 Atende o mercado nacional e 
internacional. 

 

http://www.camargociaembalagens.com.br 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hB67u0JS0giu_M&tbnid=FJGxaiGyF2qSIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.listazul.com.br/anuncios.aspx?codigo=5636&contrato=58175&ei=cpgjUeGSB4W49QTR0oCoBw&bvm=bv.42553238,d.dmQ&psig=AFQjCNGAhtcQhE78wKOVK7KYG1GeR90tGQ&ust=1361373679564123
http://www.camargociaembalagens.com.br/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tUHmHFGAXGhftM&tbnid=K7U6Cs8t4FE_wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://acedesigner.blogspot.com/2009/08/packaging-novas-embalagens.html&ei=hpkjUZGYKYiC8ATylIDABQ&bvm=bv.42553238,d.dmQ&psig=AFQjCNGz4HsplaM2yzwSz3Z4wILBCUcpIQ&ust=1361373941880810


Cybelar (Rede varejista) 

 Fundada em 1950; 

 Tem hoje mais de 159 lojas no país 

(94 da empresa e 65 da Colombo) 

distribuídas no interior de São 

Paulo, 1.900 funcionários e um 

faturamento estimado em 460 

milhões de reais.  

 A receita total da nova empresa 

(incluindo os novos pontos 

adquiridos) deve ultrapassar os        

R$ 700 milhões neste ano; 

http://www.cybelar.com.br 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CMMDrYQmA4qNwM&tbnid=weHsv0GqddIYJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lenovo.com/br/pt/revendedores/&ei=GJUjUcCWKoLm9ATpkIHoDg&bvm=bv.42553238,d.dmQ&psig=AFQjCNGh2HJPa5WBoZWq9I6gDLPA1d57Ng&ust=1361372734847565
http://www.cybelar.com.br/


Roma Brinquedos 

 Fundada em 1958 em 

Laranjal Paulista (SP), por 

Glauber Jensen, quando 

decidiu transformar o seu 

peculiar gosto por brincar 

em um negócio sério: um 

negócio para “esticar a 

infância”, como dizia. 

http://www.romabrinquedos.com.br 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=txnkSMCg1a5HXM&tbnid=CVw6F8FyoO5T1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.piuibrinquedos.com.br/&ei=F6AjUd2fFY_68QTZsoCIBQ&bvm=bv.42553238,d.dmQ&psig=AFQjCNEj09d9xe7eubuvpvnfKXK21ieuvg&ust=1361375622010064
http://www.romabrinquedos.com.br/


Roma Brinquedos 

 É uma empresa que preocupa-se 
com o meio ambiente e em função 
disto, com base no conceito de 
responsabilidade sócio-ambiental, 
as medidas tomadas visam causar o 
menor impacto na natureza e, 
consequentemente, na saúde das 
pessoas. 

 Está presente nas grandes feiras de 
brinquedos e em encontros e 
congressos temáticos em todo o 
Brasil, participando de exposições 
na Alemanha, Nova York, Moscow e 
Hong Kong. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=txnkSMCg1a5HXM&tbnid=CVw6F8FyoO5T1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.piuibrinquedos.com.br/&ei=F6AjUd2fFY_68QTZsoCIBQ&bvm=bv.42553238,d.dmQ&psig=AFQjCNEj09d9xe7eubuvpvnfKXK21ieuvg&ust=1361375622010064


Premialy Ind. e Com.  

de Alimentos  

 Famosa rede de padarias e lancherias composta por 6 lojas no 

estado de Minas Gerais; 

 Conquistou o mercado com vários produtos da marca própria; 

http://www.premialy.com.br/ 

http://www.premialy.com.br/


Pormade portas de  

madeiras decorativas 

 A Pormade tem mais de 70 anos de 
história, desde seu início como 
madeireira, até os dias atuais, com 450 
funcionários, três unidades e presença em 
vários estados brasileiros e no exterior, 
comercializando somente portas.  

 Missão: Produzir portas e acessórios que 
ofereçam soluções técnicas, buscando a 
melhoria constante dos produtos, serviços 
e equipe profissional, visando a satisfação 
do cliente. 

 Tem sido nos últimos anos escolhida como 
uma das empresas modelo no que se 
refere à gestão organizacional.  

http://www.pormade.com.br/ 

http://www.pormade.com.br/
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=RnzCR_3cCqVyQM&tbnid=WaoyuzbsiJPUbM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://mudedeemprego.com.br/uploads/logo/&ei=R5sjUcG6L6250AHgp4Ew&psig=AFQjCNFhxxGWH2d-g85YFpIWSv4Po9Qz2g&ust=1361374407823628


Cláudio A. Zini  

Presidente 

Beatriz Bolbuck  

Diretora Financeira e  

Administrativa 

Hermine L. 

Schreiner  

Diretora de RH e  

Responsabilidade Social  

Jorge L. Furlan  

Diretor Industrial 

Alvir Rodrigues  

dos Santos 

Diretor Comercial 

Pormade portas de  

madeiras decorativas 

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=RnzCR_3cCqVyQM&tbnid=WaoyuzbsiJPUbM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://mudedeemprego.com.br/uploads/logo/&ei=R5sjUcG6L6250AHgp4Ew&psig=AFQjCNFhxxGWH2d-g85YFpIWSv4Po9Qz2g&ust=1361374407823628


 Prêmios: 

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=RnzCR_3cCqVyQM&tbnid=WaoyuzbsiJPUbM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://mudedeemprego.com.br/uploads/logo/&ei=R5sjUcG6L6250AHgp4Ew&psig=AFQjCNFhxxGWH2d-g85YFpIWSv4Po9Qz2g&ust=1361374407823628


Pormade portas de  

madeiras decorativas 

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=RnzCR_3cCqVyQM&tbnid=WaoyuzbsiJPUbM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://mudedeemprego.com.br/uploads/logo/&ei=R5sjUcG6L6250AHgp4Ew&psig=AFQjCNFhxxGWH2d-g85YFpIWSv4Po9Qz2g&ust=1361374407823628


Indústria de polpas e conservas Val  

(Grupo Val) 

 O grupo Val é composto por 3 
divisões: alimentos, frutas e 
agropecuárias; 

 A Val alimentos é uma indústria onde 
as frutas são processadas e 
transformadas em polpas, doces e 
molhos para consumo, sempre 
seguindo normas de qualidade, 
tradição e segurança. 

 Fazem parte dela, os departamentos 
agrícola, planejamento controle de 
materiais, manutenção, produção e 
atendimento ao cliente. Visando 
sempre o consumidor final em seu 
bem estar. 

 
http://www.grupoval.com.br/ 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NdWvkA4n0tRHtM&tbnid=8C1pQEvwoeJyfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.acedata.com.br/casos-val-alimentos&ei=hqYjUbm6As3p0QHvsoDACQ&bvm=bv.42553238,d.dmQ&psig=AFQjCNG6KhfeNQ7qF44956haJF7HPzTXlQ&ust=1361377282772709
http://www.premialy.com.br/
http://www.grupoval.com.br/


Academia Scorpions  

(centro de formação de vigilantes) 

 Fundada em 13 de setembro de 2.000 tem 
como atividade principal cursos regulares para 
formação, reciclagem de vigilantes e de 
extensão para segurança pessoal privada e 
transporte de valores, empregando as mais 
modernas e atualizadas técnicas e métodos de 
ensino. 

 Proporciona ao aluno, além do conteúdo 
programático das matérias exigidas pela Policia 
Federal, outras de cunho comportamental e de 
cidadania e, ainda, de técnicas não letais. 

 Desta forma, a SCORPIONS, através de sua 
missão de "educar para o trabalho", tem a 
certeza de estar contribuindo para a valorização 
do homem e a sua formação continua, além de 
proporcionar acesso as mais variadas formas de 
informação de segurança e lhe preparar um 
caminho para esse leque de serviços da área. 
 

http://www.scorpionsvig.com.br/ 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0by2jLaEesuqfM&tbnid=dtKjs_ddwCPjHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://socialsellouts.com/twitter-users/Scorpionsvig/&ei=j5AjUdq-FJOO9ASbu4GgDQ&bvm=bv.42553238,d.dmQ&psig=AFQjCNHMoMzi8S8kUKuuoVihyx2Nojw6DA&ust=1361371657376703
http://www.scorpionsvig.com.br/


Academia Scorpions  

(centro de formação de vigilantes) 

 Alguns clientes: 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0by2jLaEesuqfM&tbnid=dtKjs_ddwCPjHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://socialsellouts.com/twitter-users/Scorpionsvig/&ei=j5AjUdq-FJOO9ASbu4GgDQ&bvm=bv.42553238,d.dmQ&psig=AFQjCNHMoMzi8S8kUKuuoVihyx2Nojw6DA&ust=1361371657376703


 Fundada em 1º de abril de 1988, 
a empresa tinha por objetivo a 
prestação de serviços de 
manutenção mecânica em 
equipamentos e máquinas 
utilizadas nas indústrias têxteis. 

 Por volta de 1990, iniciou  a 
fabricação de máquinas para 
realização de tingimento em 
malhas, estes agora para serem 
utilizados na produção e não nos 
laboratórios das empresas. 

Kimak Ind. e Com. de Máquinas 

http://www.kimak.com.br/ 

http://www.premialy.com.br/
http://www.kimak.com.br/


 Em 2005, a empresa já contava com um maquinário de alta 

qualidade que servia como referência de modelo para várias outras 

empresas do segmento. 

 A partir de 2006, instalou-se na empresa uma equipe para a 

fabricação de painéis elétricos, cubículos, carenagens e mesas de 

comando, que podem ser fabricados de acordo com projetos e 

especificações técnicas de cada cliente. 

Kimak Ind. e Com. de Máquinas 



 Nasceu em Setembro de 1986, 
através do empresário Geraldo 
Majela Kallas, que após trabalhar por 
mais de 10 anos como funcionário de 
uma farmácia tradicional em Passos, 
economizou e montou a sua própria 
farmácia; 

 Depois de abrir outras unidades o 
empresário Geraldo Majela inovou e 
apostou por abrir franquias da 
Drogaria São Geraldo, aumentando o 
leque de parceiros e as possibilidades 
de negócios. 

Drogaria e Perfumaria São Geraldo 

http://www.drogariassaogeraldo.com.br 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=drogaria+s%C3%A3o+geraldo+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=jPTByTbgx2y9sM&tbnid=lrsL6CfyfEvH6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.djgleiser.com.br/galerias.aspx&ei=wjwmUaurA5GI9ASZ4IDwCQ&bvm=bv.42661473,d.dmQ&psig=AFQjCNG1tIUiO_N1HE4aWdgd2h1PMDQ26g&ust=1361546815385291
http://www.premialy.com.br/
http://www.drogariassaogeraldo.com.br/


Drogaria e Perfumaria São Geraldo 

 Hoje a rede está presente em 25 cidades, na região sudoeste 

de Minas Gerais, gerando mais de 150 empregos diretos; 

 

“O sucesso não acontece por acaso, somente pelo trabalho”  

(Geraldo Majela) 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=drogaria+s%C3%A3o+geraldo+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=jPTByTbgx2y9sM&tbnid=lrsL6CfyfEvH6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.djgleiser.com.br/galerias.aspx&ei=wjwmUaurA5GI9ASZ4IDwCQ&bvm=bv.42661473,d.dmQ&psig=AFQjCNG1tIUiO_N1HE4aWdgd2h1PMDQ26g&ust=1361546815385291


Siderquímica Ind. e Com.  

de Produtos Químicos  

 Fundada em 1993, sua atuação 
está no segmento de 
auxiliares químicos com 
foco nos mercados têxtil e 
papel & celulose.  

 Instalada em São José dos Pinhais 
(PR), a Siderquímica conta com 
uma estrutura dinâmica e 
moderna, que totaliza uma área 
de 10.000 m2. 

 Sua capacidade produtiva é 
superior a 50 mil toneladas por 
ano. 

 

http://www.siderquimica.com.br/por/index.php 

http://www.siderquimica.com.br/por/index.php


 Missão: fabricar e comercializar especialidades químicas com produtos de alta 
tecnologia e elevada qualidade, visando a satisfação dos clientes com a 
rentabilidade esperada pelos acionistas e valorizando seus colaboradores.  

 Valores: Comprometimento: ser Siderquímica é responsabilizar-se pelo seu 
destino; Competência: aplicar conhecimentos com dedicação e criatividade, 
buscando a melhoria contínua dos produtos e serviços; Integridade: agir de 
forma justa e honesta, com lealdade e transparência; Respeito: compreender, 
aceitar e valorizar as pessoas independente da função que exerça, uma vez que 
elas são a base fundamental para o sucesso do negócio. 

 Políticas: entre as políticas se destacam a Política da Qualidade, a Ambiental e 
a Responsabilidade Social: 

“Siderquímica: agregando valor ao seu produto...”  

 

Siderquímica Ind. e Com.  

de Produtos Químicos  



Rochesa Tintas e Vernizes 

 A Rochesa é uma empresa do 
grupo Sider que atua no 
segmento da indústria química 
desenvolvendo produtos para 
tratamento, conservac ̧ão e 
embelezamento da madeira. 

 Com instalações industriais em 
Quatro Barras (PR), a Rochesa 
possui laboratórios e centros de 
pesquisas com equipamentos de 
última geração que garantem a 
autossuficiência tecnológica da 
empresa. 

 
http://www.rochesa.com.br/ 

http://www.premialy.com.br/
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Rochesa Tintas e Vernizes 

 Missão: fabricar e comercializar especialidades químicas, com produtos de alta 
tecnologia e elevada qualidade, visando a ̀ satisfação dos seus clientes com a 
rentabilidade esperada pelos acionistas, valorizando seus colaboradores. 

 Visão: Com inovação tecnológica e alto padrão de qualidade, investimos em 
rígidos padrões para elaborar os melhores produtos, promover excelentes 
serviços e ampliar os nossos negócios. 

 Valores: Comprometimento: responsabilizar-se pelo seu destino; 
Competência: aplicar conhecimentos com dedicação e criatividade, buscando 
a melhoria contínua de nossos produtos e serviços; Integridade: agir de 
forma justa e honesta, com lealdade e transparência; Respeito: compreender, 
aceitar e valorizar as pessoas, independente da função que exerçam, uma vez 
que elas são a base fundamental para o sucesso do negócio. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=d8YzleGrQ3DniM&tbnid=K6tSeMxT0ZhlGM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.feiraformobile.com.br/catalogo2012/catalogo2012/r.asp&ei=j6IjUY_oA87v0QGitYBA&psig=AFQjCNEKW0aRWRRXAtH4CCgWjFZwQvhqDg&ust=1361376271112744


Ellus Hotel 

 O Ellus Hotel é uma ótima 

opção para quem viaja a 

negócios ou turismo. 

 A busca constante da satisfação 

dos clientes através da 

qualidade dos serviços 

prestados vem se tornando 

cada dia que passa a marca 

registrada do Ellus Hotel. 

 
http://ellushotel.com.br/ 

 

http://www.premialy.com.br/
http://ellushotel.com.br/
http://ellushotel.com.br/
http://ellushotel.com.br/


Distribuição demográfica dos clientes 

Participantes de outras empresas 

Legenda 
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ANTHROPOS MOTIVATION & SUCCESS LTDA. 

ANTHROPOS CONSULTING LTDA. 

www.marins.com.br 

cursos@marins.com.br 

professor@marins.com.br 

(15) 3331-7777 

(15) 8122-0129 

http://www.marins.com.br/
mailto:contato@marins.com.br
mailto:professor@marins.com.br

