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QUEM SOMOS

A Qualitas. Empresa Júnior da

FACAMP, é uma organização sem

fins lucrativos que presta serviços de

consultoria empresarial para o

desenvolvimento estratégico das

empresas. Contamos com um amplo

portfólio de serviços, o qual auxilia as

empresas a tomarem decisões mais

assertivas. Nossa equipe conta com

uma diversidade de conhecimento e

além disso, temos um grande apoio

e suporte dos Professores da

FACAMP.



QUEM SOMOS

 



O NOSSO
TIME

ADM ECO

ENG PPM

BUSCAMOS PELA DIVERSIDADE E

INTEGRAÇÃO DE CURSOS

COMPUTAÇÃO
MECÂNICA
PRODUÇÃO

ADMINISTRAÇÃO ECONOMIA

PUBLICIDADE,
PROPAGANDA E

MARKETING



Sozinhos
vamos mais
rápido. Mas

juntos vamos
mais longe.

 



VISÃO

MISSÃO

CONTRIBUIR NO
DESENVOLVIMENTO DE

OUTRAS ORGANIZAÇÕES
PARA QUE TENHAM
RESULTADOS AINDA

MELHORES.

SER REFERÊNCIA E
INSPIRAÇÃO  PARA AS

DEMAIS EMPRESAS JUNIORES
DO BRASIL, BUSCANDO

SEMPRE A EFICIÊNCIA DAS
ORGANIZAÇÕES.



VALORES

FAMÍLIA AZUL ( MEJ);

EMPENHO E INTEGRAÇÃO;

TRANSPARÊNCIA E ÉTICA;

PROATIVIDADE;

PAIXÃO

PROJETOS DE EXCELÊNCIA



CONHEÇA
NOSSAS
ÁREAS

 



A área de Presidência da Qualitas é mais
enxuta, uma vez que é composta

      apenas pelo Diretor Presidente da empresa. 
Nessa célula os objetivos principais são: cuidar
da parte burocrática e jurídica da organização,
trabalhar com as relações corporativas internas
e externas da Qualitas e, acima de tudo,
coordenar e supervisionar as demais Diretorias

     Executivas.

 

PRESIDÊNCIA.



A diretoria Comercial da Qualitas tem como
objetivo principal o relacionamento com o cliente,
ou seja, a equipe comercial é responsável por fazer
a prospecção ativa e cuidar da prospecção passiva,
esse relacionamento se mantem até o momento
em que o contrato é assinado. 
Além disso, a equipe Comercial também é
responsável por manter o relacionamento
com nosso patrocinador.

 

COMERCIAL.



A diretoria financeira da Qualitas é responsável
pelas transações financeiras realizadas pela
empresa e com a empresa. O intuito desta é manter
uma melhor organização e controle da conta,
pagamentos e relacionamento com o cliente em
relação à negociações de projetos.
 Além disso, a diretoria contribui com
investimentos aos membros, como
treinamentos, ingressos de eventos e imersões
para melhor bem estar de todos.

 

FINANCEIRO.



A diretoria de marketing é responsável por toda
a comunicação da empresa, ou seja, é a ponte
entre os membros, a instituição (FACAMP) e
todas as instâncias do MEJ. Além disso, a equipe
de marketing cuida de toda a identidade visual
e gestão de marca da Qualitas,
através das redes sociais e também do
endomarketing, desenvolvendo o design de
brindes, apresentações, postagens, entre
outros.

 

MARKETING.



A diretoria de Projetos da Qualitas Junior se
responsabiliza em planejar, executar e entregar
um projeto de excelência para nossos clientes,
prezando sempre pela transparência, qualidade e
satisfação do cliente. Além disso, a
responsabilidade desta área é: auxiliar a equipe do
projeto com qualquer dúvida e necessidade,
garantir que as ferramentas de gestão dos projetos
estejam sendo eficazes e trazer a melhor
experiência para os envolvidos no projeto e para
os clientes.

 

PROJETOS.



A Diretoria de Recursos Humanos é responsável
pela manutenção do alto desempenho e motivação
dos membros, além da organização do Processo
Seletivo. 
O objetivo desta é zelar pelo bem estar dos
membros, tanto pessoal quanto profissional, e
resolver, da melhor maneira possível, qualquer
conflito e/ou angústia.

 

RH.



CONHEÇA
NOSS0 

PORTIFÓLIO



Auxílio 

administrativo e
 financeiro

Como está a administração de suas

finanças? 

Sua empresa está financeiramente estável e

organizada?

Com o Auxílio Administrativo e Financeiro

ajudamos você a ter um melhor e maior

controle sobre administração de finanças de

sua empresa. Assim, realizamos uma análise

minuciosa e organizamos as finanças para

que sua empresa tenha um excelente

desempenho.

Plano 

de
Marketing

Com esse serviço é feito um estudo e uma

pesquisa detalhada para entender a maneira

mais eficiente de atingir os seus objetivos

referentes à marca e ao produto. 

A partir do Plano de Marketing, estratégias

pragmáticas são elencadas e desenvolvidas

para que seu negócio tome decisões mais

assertivas e alcance seu público-alvo.
 
 
 
 
 



Gestão
da
Produção

Esse serviço irá auxiliar você a ter um maior

controle e organização sobre sua produção e

estoque. Por meio de análises na produção

da empresa, apresentamos a maneira mais

eficiente de agir para que consiga gerenciar

a produção e ter um maior controle.

Pesquisa
de
Mercado

Você tem um contato próximo com seu

consumidor? Você sabe quais são as

necessidades dele?   E o desempenho de seu

produto ou serviço, como está?Com a Pesquisa de

Mercado, além de realizarmos uma análise e um

estudo do mercado e do setor em que o

produto/serviço está, entramos em contato

diretamente com os consumidores para entender

melhor suas dores e suas reflexões. A partir disso

fazemos análises e comparações para entender o

desempenho do produto/serviço e a viabilidade

do negócio.
 



Plano de Comunicação
para
Mídias

Hoje as redes sócias e internet são um

mecanismo indispensável. Quem não é visto,

não é lembrado. 

Assim, é altamente importante estar

presente nas mídias sócias para divulgar o

produto/serviço e ter um contato mais

próximo com seu consumidor. Nesse serviço,

a Qualitas pontua para você as decisões

mais assertivas relacionadas à mídias sociais

e como alavancar seu negócio no meio

digital.

Plano 

de
Negócios

Tire suas ideias do papel! Sabe aquela ideia de

abrir um negócio? 

A Qualitas ajuda você a colocá-la na prática e

montar o seu negócio.

Nós realizamos uma análise completa e

pontuamos os aspectos essenciais para os

primeiros passos de seu negócio (desde a parte

financeira, até o marketing). Além disso, com

esse serviço você poderá entender melhor a

viabilidade de sua ideia e de seu negócio.
 
 
 



Fluxo 

de 

Caixa

Você tem um mecanismo prático para

automatizar seu controle financeiro? 

Com esse serviço, desenvolvemos um meio

eficiente e prático para você obter uma

melhor organização financeira.

Planejamento
Estratégico

Suas estratégias estão alavancando suas

vendas?

 O desenvolvimento estratégico de sua empresa

está indo bem? 

Se a resposta for não, fique tranquilo, pois

podemos ajudar. A partir do desenvolvimento

sistêmico de análises, estudos e pesquisas

pontuamos as metodologias pragmáticas e as

estratégias mais assertivas para que seu

negócio tenha uma excelente evolução no

mercado.
 



Diretoria de Projetos

(19) 99445-1540

 joao.martinez@qualitasjr.com.br

Contatos

PAULO

BUSCARIOLLI

Presidência

(19) 98295-9933 

paulo.buscariolli@qualitasjr.com.br

JOÃO VICTOR

MARTINEZ



 

ONDE NOS
ENCONTRAR
? QUALITAS JR .

AV . ALAN TURING , 805 -

CIDADE UNIVERSITÁRIA

13083-898 - CAMPINAS – SP

 

@QUALITASJR
 


