
Ivani

Roberto

A Machroterm tem 19 anos de existência, especializada em aço refratário em altas 
temperaturas. Já exportam para a Argentina e se intressam em ter um representante em 
Portugal para atender a Europa. 
O segmento de clientes são de montadores, auto-peças, metalúrgicas.

Exitem pelo menos 22 empresas relacionadas à fábricas de fundição de aço inox em 
Portugal 
(fonte https://empresite.jornaldenegocios.pt/Actividade/)
- http://www.acerinox.com/en/grupo-acerinox/fabricas/- Multinacional Espanhola
com fábricas nos EUA, Portugal. 
- https://www.ternox.eu/#produtos - Multinational francesa, com fábrica em Portugal, 
fabrica equipamentos especializados para hospitais p.e. em inox. O site deles é muito ruim.
- http://www.inaceinox.pt/pt/empresa/sobre.html: esta parece ter alguma similaridade com 
o cliente.

Perfil

1 - Localizada em Árujá/SP, estão no mercado desde 2000. Empresa de grande porte, 
especializada em fundição de aço inox e ligas especiais. 
2 - Fabricação de tubos centrifugados de ferros fundidos, aços carbono, aços ligados e aços 
inoxidáveis.
3  -Atendem clientes como: Ford, Mercedes, Fiat, Tramontina entre outros
4 - O controle de composição química das ligas são um dos pontos fortes no processo da 
Machroterm.
5 - O Sistema de Qualidade Machroterm está certificado nos moldes da Norma NBR 
ISO9001.
6 - Investem em equipamentos de última geração

Empresas Concorrentes em Lisboa

Parecer Técnico

CLIENTE EMPRESA ATIVIDADE

MACHROTERM Fundicão de Aço Inox



Adriana Ricci

Sergio Ricci

Parecer Técnico

A empresa pretende conhecer melhor o mercado de investimentos e capitais de Portugal.

Perfil

1 - Localizada em São José dos Campos - SP. Empresa tem mais de 10 ano e é agente 

autônomo de investimento XP Investimenos. Preta acessoria em ações, mercado futuro, 

fundos de investimentos, fundos imobiliarios, renda fixa, COE,previdência privada. 

Empresas Concorrentes em Lisboa

https://www.atrium.pt/pt/ capital próprios de 9,8 milhões de euros

https://www.xtb.com/pt/servicos/service-levels

https://www.degiro.pt/ 

CLIENTE EMPRESA ATIVIDADE

SHS INVESTIMENTOS
Finanças e 

Investimentos



MICHAIL JEANNIS PLATO

NEILA PLATON 

http://www.xavisub.com/empresa/     :empresa com caracteristicas muito p\recidas com a do cliente

https://www.multisub.pt/index.html

http://www.hidrosube.pt/

Parecer Técnico

A StarNort é um sucesso em termos de faturamento.

A empresa atua no segmento marítimo, especializado em mergulho profissional, cuja 

ativivade faz parte da tradição dos proprietários há gerações. 

Eles fornecem mão de obra e equipamentos para a construção de plataforma petrolíferas, 

cabos submarinos etc.

Perfil

1- Localizada em São Sebastião/SP e filial em Macaé/RJ (ambas sedes próprias), a 

empresa oferece soluções nas áreas de atividades subaquáticas, marítimas e ambientais.

2- A emrpesa existe desde a década de 70, cujos fundadores vêen de gerações de 

mergulhadores profissionais.

3- Está presente grandes obras tais como: plataformas; gasodutos; emissários 

submarinos; lançamento de cabos elétricos e fibras ópticas.

4- Possui certificação NBR *ISO 14001 e 9001, OHSAS 18001

5- Além de uma infraestrutura completa, ainda dispõem de veiculo de operação remoto

6-Clientes: Petrobrás, Schahin Engenharia, Lig Global Service

*A ISO 14001 exige que as empresas se comprometam com a prevenção da poluição e 

com melhorias contínuas, como parte do ciclo normal de gestão empresarial.

*A ISO 9001 é uma dentre as normas da série de sistemas de gestão da qualidade

*A OHSAS 18001 é uma norma usada para um sistema de gestão da segurança e saúde 

no trabalho que ajuda uma organização no controlo dos seus riscos e a melhorar o seu 

desempenho neste âmbito.

Empresas Concorrentes em Lisboa

CLIENTE EMPRESA ATIVIDADE

STARNORT
Equipamentos de 

Mergulho- Náutica



Perfil

1- Localizado em Jacarei/SP - mais de 20 anos de atuação. Perfuração de Poços 

Artesiasnos; Manutenção de Poços Artesianos; Geologia.

2- Clientes Sabesp; Petrobras; Graal, Votorantin entre outros

Redes Sociais

site: www.tecdrill.com.br

Blog.: http://www.tecdrill.com.br/blog

Youtube: https://bit.ly/2yK5k2w

Instagram: @tecdrill

Facebook: https://www.facebook.com/tecdrill/

Empresas Concorrentes em Lisboa

CLIENTE EMPRESA ATIVIDADE

Vania Plaza de Campos TECDRIL Poços artesianos

Existem ao menos 17 empresas com as mesmas cxaracteírsticas do cliente

https://www.sondalis.pt/

http://www.meirifuros.com/empresa.htm

https://www.furagua.pt/

Parecer Técnico

A empresa pretende conhecer melhor o mercado e oportunidades em Portugal.



Antonio Myose

Iochiro Myose

Perfil

1- Localizada em Salesópolis/SP, é uma empresa com tradição em hidroponia.

2- Atua desde 2004 com sistema que opera 7 dias por semana. Os produtos são prime, 

sementes importadas. Oferece mais de 15 itens de hortaliças 

3- Viveiro tem mais de 4mil m² , irrigado com agua mineral.

4- As hortaliças são colhidas, higienizadas e embaladas já para consumo.

Empresas Concorrentes 

CLIENTE EMPRESA ATIVIDADE

VILA DAS FOLHAS Horticultura

Parecer Técnico

A empresa pretende fazer benchmarking do setor e conhecer sobre tecnologia.



Neusa

Marco Aurélio

Parecer Técnico

A empresa pretende se apresentar como parceiro contábil e facilitador para empresários que desejam abrir 

operações no Brasil. 

Perfil

1 - Localizada em Pindamonhangaba/SP, a empresa foi fundade em foi fundada em 1979.

2 - Além do serviço contabeis completo, tbm tem serviços de gestão financeira, 

armazenamento de docs. digitalizados, gestão de informação digital, 

3  - Tem como clientes MBM, Eede Tranzação entre outros.

Empresas Concorrentes em Lisboa

Existem ao menos 91 empresas relativas a contabilidade

- https://mmc.pt/empresa/ : além dos serviços contabeis, tbm auxilia no processo ao apoio 

dp Portugal 2020.

- http://www.ca-vinga.com/ serviços de recursos Humanos, Consultoria, Contabilidade, 

Fiscalidade, apoio à execução e outsourcing Contabilistico

- https://www.sogeservi.pt/ - contabilidade,consultoria finaceira, getão de pessoas, 

auditoria contabilistica, outsourcing

CLIENTE EMPRESA ATIVIDADE

DORNA ASSESSORIA

 CONTABIL
Contabilidade



Andrea

Carlos

Existem ao menos 21 fábricas de ambalagesn plásticas em Lisboa. 

https://www.neutroplast.com/about/pt
http://www.multisac.pt/langs/pt/company.php
https://jgomeslda.net/empresa/

Obs: Poucas empresas informam que fazem reciclagem de plasticos

1 - Localizada em Itaquaquecetuba/SP, a empresa foi fundada em 2008, fabricante de 
embalagens flexíveis. Filmes plástico, bobinas grandesplástica, filmes de EVA,
etc.  ISO 9001:2015
2 - Sustentabilidade, a Eportali recicla cerca de 2 toneladas de plástico por dia.
3- Investem em maquinário moderno
4- Empresa de capital aberto, tem entre 30 a 50 funcionários.

Empresas Concorrentes em Lisboa

Parecer Técnico

Perfil

O desafio é conduzir uma empresa de plástico na era do reciclável.
E nesse sentido a empresa faz um trabalho de reciclagem fantástico. Eles reciclam 2 
toneladas de plástico por dia. Hoje, a matéria prima é 90% de fonte reciclável.

Se por um lado eles mantêm o compromisso com o meio ambiente através da reciclagem, 
por outro, como empresário, administrar a questão tributária torna-se um desafio, porque 
não há nota fiscal de compra para dar entrada dessa matéria prima, o lixo reciclável, para 
depois dar saída dos produtos maniufaturados.

No entanto, a Eportali diversificar o portfólio desenvolvendo produtos com emprego de 
tecnologia. A empresa desenvolveu uma pelicula para blindagem de carro. Um tipo de 
plástico metálico capaz de barrar a bala de um tiro de revolver. 
É um excelente produto que tbm pode ser destinado ao segmento bélico.

CLIENTE EMPRESA ATIVIDADE

EPORTALI
Fábrica de Embalagens

 Plásticas



CLIENTE EMPRESA ATIVIDADE

FEDERAL INVEST Financeiro

Parecer Técnico

A empresa pretende conhecer melhor o mercado de investimentos e capitais de Portugal.

Amilton Dalmarco

Perfil

1 - São 3 unidades na cidades: Registro/SP (Adm); São Paulo/SP (Franquias); São 

Vicente/SP (Jurídico).Empresa com mais de 24 anos de marcado.

2- Tem mais de 150 agências franqueadas espalhadas pelo país, a F.I. é classificada como 

empresa cinco estrelas e apontada como uma das principais referências em serviços 

financeiros do país.

3- Atua com foco micro, pequenas e médias empresas.

4- Empresa também apoia projetos sociais por meio de patrocínio de iniciativasque 

beneficem as comunidades

5- Serviços: Factoring; Gestão de Conta; Antecipação de Cartões; Fundos de 

Investimentos; Crédito com Garantia; 

Empresas Concorrentes em Lisboa

Existem ao menos 7 empresas com as mesmas caracteriscas  do cliente:

https://www.eurofactor.pt/

https://www.cgd.pt/Institucional/Grupo-CGD/Credito-especializado/Pages/Caixa-Leasing-

Factoring.aspx

http://www.alf.pt/pt/factoring



Perfil

1- Localizada em Taubaté/SP, a empresa focada na área de ensino há mais de 15 anos e 40 

de experiência em contabilidade.

2- Especialista em Contabilidade Educacional; Consultoria em Abertura de Empresa; 

Análises Tributárias etc

Empresas Concorrentes em Lisboa

CLIENTE EMPRESA ATIVIDADE

Fabrício Mennoti
FMS Contabilidade Contabilidade

Selecinei o perfil abaixo por ser um curso de Contabilidade, com filiais em Coimbra, Porto e Lisboa, que tem 

alguma coisa a ver com o cliente.

https://certform.pt/cursos/lista/12-cursos/194-curso-pratico-de-contabilidade-e-fiscalidade-com-informatica-

aplicada-de-acordo-com-snc-porto?utm_source=Instapage&utm_medium=botao+saber+mais

https://www.iscal.ipl.pt/pt/       -  Curso Superior

https://www.uc.pt/feuc/eea/mestrados/MCF   Universidade de Coimbra de Contabilidade

Parecer Técnico

A empresa pretende se apresentar como parceiro contábil e facilitador para empresários que desejam abrir 

operações no Brasil. 



Gisele Martins

Renan Martins

Parecer Técnico

A empresa pretende fazer benchmarking do setor e conhecer sobre tecnologia.

Perfil

1 - Localizada em Itaquaquecetuba - SP. Empresa fabrica, além da câmera fria, painel 

frigorífico, porta frigorífico, painel isotérmico e câmera frigorífica. Produzem câmera fria para 

diversos seguimentos. 

Redes Sociais

site: www.gfrio.com.br

Youtube: gfrio

Instagram: @gfrio

Facebook: https://www.facebook.com/gfriocamarasfrias

Empresas Concorrentes em Lisboa

Existem ao menos 20 fabricas de câmera fria

http://www.frigiplus.com/crbst_3.html 

http://www.mafirol.pt/conteudos/conteudos.htm?id=7&title=Qualidade

http://arnegportuguesa.com.pt/pt

CLIENTE EMPRESA ATIVIDADE

GFRIO CÂMARAS FRIGORIFICAS Fábrica de Câmera Fria



Luzia Gasetta  

Igor Tschizik

Há pelo menos 145 empresas de RH em Lisboa.

Selecionei alguns sites com perfis similares ao do cliente:

http://www.raycompany.com/

https://www.psicotec.com/pt/

https://www.slot.pt/SlotAcademy/CursosInterempresas

https://www.grupogalileu.com/

O Grupo Ouro tem 25 anos de existência e é conduzido com bastante afinco pelo casal  

Igor e Luzia.

A empresa oferece:

- Mão de obra efetiva e temporária

- RH terceirizado

- Emprega e faz contratações de 300 a 400 pessoas por mês, só no Brasil.

- Treinamento de equipe, orientação de carreira, getão de conflitos etc. O serviço é 

customizado de acordo com a necessidade da empresa.

- Empresa segmentadas: Lord Armada, serviço de escolta armada. Concept, segurança 

para executivos

- O Grupo Ouhro também oferece serviço de limpeza, gestão dos condomínios, 

patrimonial.

Há um tempo eles buscaram aproximação com empresas do mesmo segmento em 

Portugal. Neste sentido,  chegaram a ter contato com Miguel, da Rain Company, com a 

finalidade de parceria de negócios em Portugal.

Parecer Técnico

Empresas Concorrentes em Lisboa

1 - Localizada em São José dos Campos/SP, a empresa com mais de 25 anos, o Grupo é a 

fusão 3 empresas, sendo:

 - Connecta: empresa de zeladoria,  limpeza e áreas verde

 - RH Empregos Funcional: contratação de pessoas e ofertas de emprego

 - Trabalhe: Medicina e Segurança no Trabalho

2- São 3 unidades em São José dos Campos, Jacareí, Taubaté

3- Também oferecem terceirização de mão de obra, programas de treinamento e 

desenvolvimento, recolocação profissional

Redes Sociais

Facebook: Luzia Gasetta Tschizik 

Linkedlin: Luzia Gasetta Tschizik 

CLIENTE EMPRESA

GRUPO  OUHRO

ATIVIDADE

Recursos Humanos

Perfil



 

Parecer Técnico

O Grupo Toys possui uma fábrica de grande porte, onde é produzido mais 2.500 caixas por 

dia de brinquedos.

 

A empresa fabrica desde materiais para festa até embalagens, brinquedos da pet e brindes 

de plástico. Devido ao grande volume de produção e vendas, o empresário Vanderley 

investe em maquinário e equipamentos modernos. Em vista disso, há demanda para  criar 

uma loja virtual.

Por se tratar de um negócio bastante próspero, o cliente vislumbra exportar seus produtos 

para Portugal.

Perfil

1 - Localizada em São Paulo/SP. O site não traz informação. 

Empresas Concorrentes em Lisboa

http://www.maiaborges.com/pt/php/empresa.php: pequena fábrica de brinquedos

https://brinquedos.science4you.pt/ - fabrica brinquedos educativos. Exportam para o Brasil

A Mattel (multinacional) tbm tem fábrica em Portugal 

Vanderley Calegari

CLIENTE EMPRESA ATIVIDADE

GRUPO TOYS Fábrica de Brinquedos



CLIENTE EMPRESA ATIVIDADE

GRUPO TRANZAÇÃO
Moda Feminina e 

Infantil, calçados

Parecer Técnico

Rede da tranzação tem mais de 27 anos de exitência, possui 17 lojas, sendo 3  franquias 

da marca Melissa, já há 20 anos, lojas de moda infantil e multimarcas, uma loja online e 

um Centro de distribuição. O publico alvo é B e C.

As lojas estão distribuidas nas cidades Mogi das Cruzes, São jose dos Campos e Suzano. 

São 210 funcionário.

A proprietária tem a intenção de criar marca própria e expandir operações em Portugal.

Penha Oliveira

Osmar Oliveira

Perfil

1- Localizada em Mogi das Cruzes, a empresa possui 17 lojas fisicas, sendo 3 da marca 

Melissa, e uma loja online. A lojas estaõ doistribuidas em Mogi das Cruzes e Suzano.

2- A primeira loja foi inaugurada em 1992

Empresas Concorrentes em Lisboa



Nome Sócios Nome Empresa Ramo de atividade Site Contato

12 997284088
12 997284089

11 941433800

11 999274786

11 99908-9900

11 996595903

11 955524167

11 975423807

12 991466885

Vanderlei Calegari Mini Toys Fábrica de Brinquedos http://www.minitoys.com.br/ 11 947703945

12 982598888

12 997017354

11 973597139

11 973040113

Sr Amilton Dalmarco Federal Invest Financeiro https://federalinvest.com.br/ 12 981736969

12 981117344

12 981258960

Ivani Curi e Roberto Cury Machroterm Fundição http://www.machroterm.com.br/ 11 999857608

Luciano Kanal do Som Eventos www.kanaleventos.com.br 19-981848536

Vania Mara Plaza de Campos Tecdril Perfuração Poços Artesianos http://www.tecdrill.com.br/ 12 981481555

Flávio e Antonella 12 997178173

Hivaldo 12 991396474

Fabrício Mennoti FMS Contabilidade Contabil www.fmscontabil.com.br 12-98317992

Luzia Gasetta e Igor Tschizik Grupo Ourho Recursos Humanos http://grupoourho.com.br/

Lista de Empresários Brasileiros Comitiva MBM Portugal

Andréa e Carlos Eportali Fábrica de Embalagens Plásticas https://www.eportali.com.br/

Penha e Osmar Melissa Varejo Moda Femininahttps://www.litranzacao.com.br/missao-visao-e-valores

Antônio e Iochico Vila das Folhas Agronegócios / Horticultura http://villadasfolhas.com.br/

Marco Aurélio e Neuza Dorna Contabilidade http://dornacontabilidade.com.br/

Adriana Ricci e Sérgio SHS Investimentos finanças e investimentos http://shsinvestimentos.com.br/

Gisele Martins e Renan G Frio refrigeração https://www.gfrio.com.br/

Neila e Michail Star Nort Equipamentos Mergulho Náutica https://www.starnort.com.br/

MBM Business School Educação Empresarial https://mbmbs.com.br/en/


