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HERÓIS DA 
RECICLAGEM 
O quadro WE CHANGE THE WORLD surgiu com o propósito 
de contar a história de empresas que mudam o mundo através 
da reciclagem. Nesta edição conheça a história da empresa 
Apariciofer gerida pelo atual presidente (foto) que encontrou na 
sucata uma oportunidade de negócio.



Entenda as vantagens em contratar o Cloud 
Sygecom e porque essa solução pode ser eficiente 
tanto para pequenas empresas quanto para 
grandes companhias.

O mundo dos negócios tem exigido cada vez 
mais agilidade no que diz respeito à gerência e 
tomada de decisões nas empresas. A utilização 
de ERP em nuvem tem sido um dos recursos mais 
utilizados pelos empresários, pois permite que a 
gestão do negócio seja feita a partir de qualquer 
dispositivo conectado à internet, garantindo um 
aumento da produtividade, além da liberdade de 
gerenciar a sua empresa de qualquer lugar. 

O mercado de softwares de gestão tem crescido 
de forma consistente no Brasil. A demanda não 
é simplesmente por um programa integrador de 

Para quem ainda não conhece, desenvolvemos 
o Cloud Sygecom, que busca atender todos os 
nossos parceiros da melhor maneira. Isso inclui 
reconhecer as suas diferenças e desenvolver novos 
caminhos para oferecer a melhor experiência com 
os nossos produtos. O nosso serviço em nuvem 
é mais uma facilidade para simplificar os seus 
processos e um pedido do mercado diante de 
tantos casos de ransomware (sequestro de dados) 
e pelo fato de que administrar um servidor próprio 

processos e gerador de notas fiscais, mas sim por 
soluções adequadas ao tamanho e às necessidades 
do negócio. O ERP é um software que permite 
que uma empresa acompanhe cada um dos seus 
setores por meio de relatórios digitais detalhados 
e atualizados. 

A grande diferença do ERP em nuvem é que, 
enquanto um ERP local apenas gerencia e 
disponibiliza dados em um único computador, a 
versão em nuvem pode fazer tudo isso de forma 
integrada a outras máquinas e permitir que os 
colaboradores tenham acesso aos dados em 
qualquer lugar do mundo. Ter um ERP na nuvem, 
além de proporcionar mobilidade para acessá-lo 
de qualquer lugar, também proporciona outras 
vantagens, tais como:

nem sempre é fácil.
Com o Cloud, é possível acessar o sistema da 

localidade de onde estiver pois ele se conecta 
exclusivamente via internet. Essa é uma plataforma 
completa, que é capaz de atender a todas as 
necessidades e potencializar os resultados. Se você 
tem interesse nesse tipo de serviço, se não quer 
investir em servidores de alto desempenho e nem 
se preocupar com isso, entre em contato conosco 
e veja o que é necessário.

ERP na nuvem: tudo sobre essa 
nova facilidade da Sygecom!

Contratempo: 

Em tempos de coronavírus, ter um sistema em 
nuvem que pode ser acessado de qualquer lugar 
facilita processos e adaptações a mudanças.

Diminuição de custos: 

A redução de custos se torna evidente com um ERP 
na nuvem. Com esse sistema, a sua empresa não 
precisa de um servidor próprio e cada máquina 
funcionará de forma independente. Desse modo, 
os riscos de um problema impedir o funcionamento 
do seu negócio são mínimos.

Flexibilidade: 

A flexibilidade que o sistema na nuvem oferece ao 
usuário é um grande diferencial. O sistema pode 
acessar qualquer página em seu computador para 
ter acesso a informações que estejam no seu tablet 
ou smartphone, sem que elas estejam instaladas 
em tais dispositivos.

Agilidade: 

Já vimos que o software ERP em nuvem permite 
o acesso aos dados de qualquer lugar, desde que 
tenha acesso à internet. Isso implica agilidade 
porque diversas pessoas podem trabalhar com 
o sistema ao mesmo tempo, inclusive estando 
em diferentes lugares e utilizando diferentes 
dispositivos.

Segurança de dados: 

A segurança de dados é considerada uma das 
principais e melhores vantagens ao fazer a 
migração de ERP para nuvem. Normalmente, os 
servidores contam com criptografia avançada, 
proporcionando mais tranquilidade a você, pois 
ter os dados salvos em servidores internos é muito 
mais perigoso.



A gestão financeira é uma área vital para a 
sobrevivência de uma empresa. Saber como 
controlar as contas a pagar e a receber é tarefa 
obrigatória para quem quer manter uma boa 
saúde financeira. Da mesma maneira, finanças mal 
geridas podem levar uma organização à falência. 
Ter controle sobre os pagamentos recebidos e 
fazer um planejamento para que as contas sejam 
pagas em dia sem deixar o caixa desfalcado é o 
ponto principal dessa gestão.

Nesse controle, deve constar absolutamente 

Como fazer o controle de contas a 
pagar e receber?

TUDO referente à movimentação de dinheiro que 
acontece na empresa: receitas, despesas, contas a 
pagar, empréstimos, rendimentos, pagamento de 
funcionários, até mesmo a conta de internet – que 
se enquadra em contas a pagar. 

Essa tarefa requer muita atenção e planejamento, 
e muitos empreendedores ainda têm dificuldades 
em conseguir fazer o gerenciamento de seus 
negócios de forma eficaz. Entenda mais sobre o 
assunto e como melhorar a gestão financeira do 
seu negócio.

Registre tudo: 

Já vimos que o software ERP em nuvem permite 
o acesso aos dados de qualquer lugar, desde que 
tenha acesso à internet. Isso implica agilidade 
porque diversas pessoas podem trabalhar com 
o sistema ao mesmo tempo, inclusive estando 
em diferentes lugares e utilizando diferentes 
dispositivos.

Saiba cobrar os devedores: 

Não é incomum que os empreendedores tenham 
receio em cobrar os clientes inadimplentes. No 
entanto, vale lembrar que toda transação tem 
uma contraprestação que deve ser paga. Por isso, 
as cobranças devem ser vistas de maneira natural.

Gerencie o seu estoque: 

Mercadorias paradas há muito tempo podem 
causar um verdadeiro caos nas suas contas a 
receber e contas a pagar se não forem devidamente 
registradas. Um bom controle de estoque preza 
pela liberação das mercadorias por ordem de 
compra. Isso serve tanto para evitar problemas de 
obsolescência e perda da validade quanto para 
diminuir as falhas no controle de contas a pagar 
e receber.

Pague as contas em dia: 

Outro fator essencial para a eficiência da gestão 
é o pagamento das contas em dia, ou seja, nem 
antes do programado, nem após o vencimento. 
Afinal, da mesma forma que o atraso pode gerar 
prejuízos, a antecipação pode ocasionar graves 
problemas financeiros à instituição.

Renegocie dívidas: 

No mundo empresarial, é normal a ocorrência de 
imprevistos, sobretudo em razão das instabilidades 
da economia. Nesse cenário, caso a sua empresa 
esteja passando por alguma dificuldade financeira, 
não deixe de procurar os seus credores para tentar 
renegociar as dívidas.

Utilize a tecnologia: 

Para evitar a perda de produtividade, você pode 
investir em tecnologias que otimizem os processos. 
Com isso, você coloca em prática um fluxo 
dinâmico de informações que é muito benéfico 
para a tomada de decisão.



Concreto pode ser reciclado 
e reaproveitado

O que já dá uma noção do quanto pode ser 
prejudicial. Felizmente, reciclar concreto é uma 
opção, e ela pode ser mais viável do que você 
imagina.

A construção civil é uma das maiores vilãs para 
o meio ambiente. Em geral, essa é uma atividade 
que engloba diversas ações, quase todas não 
sustentáveis. Por exemplo, o concreto comum, 
que é o material mais empregado em obras 
brasileiras, é composto de recursos naturais – 
água, areia, pedras, além de substâncias calcárias 
e argilosas. Só a extração excessiva destas 
matérias-primas já é um grande problema, mas 
o descarte inapropriado da massa fabricada é o 
que tem gerado mais impactos negativos contra 
a natureza.

Ainda que não seja tão simples, é possível 
utilizar os resíduos de concreto para fabricar 
novas peças estruturais, com boas resistências 
a cargas e para usos nobres. Primeiramente é 
importante entender que a extração intensa de 
areia e britas – os agregados miúdos e graúdos do 
concreto respectivamente –, exerce um impacto 
ambiental enorme, ainda que geralmente sejam 
explorados localmente. Ainda que seja o cimento 
o material que libere as maiores quantidades de 
dióxido de carbono para sua produção, buscar a 
conservação dos recursos naturais ao reduzir a 
necessidade de mineração de cascalho e areia já é 
um ganho ambiental enorme, principalmente se 
pensarmos na quantidade de concreto produzido 

diariamente no mundo.
Reciclar concreto nada mais é do que usar 

resíduos de uma construção ou de uma reforma 
para substituir parcialmente ou totalmente os 
materiais de uma nova mistura de concreto. Os 
benefícios disso são inúmeros, principalmente 
para o meio ambiente. Primeiro, pela redução do 
uso de recursos naturais. Segundo, pela redução 
da poluição nas grandes cidades, através de uma 
menor emissão de gases poluentes na atmosfera. 
O concreto reciclado é sempre uma ótima 
solução para o destino dos resíduos gerados pela 
construção civil e pode ser empregado para as 
mais diversas finalidades. 

Na prática, após a demolição das peças 
estruturais, é possível triturar o concreto em 
máquinas especiais, para que os fragmentos 
sejam posteriormente classificados por tamanho. 
Metais como vergalhões são aceitos, uma vez que 
podem ser separados através de grandes ímãs e 
separados para o destino adequado e posterior 
reciclagem. Apenas concretos com substâncias 
contaminantes, como pigmentos, sulfato de 
cálcio, cloretos e óleos podem trazer prejuízo 
às propriedades, e não devem ser utilizados 
como matéria-prima. Sempre que possível, 
o mais interessante é realizar a trituração no 
próprio canteiro de obras, o que reduz os custos 
de construção e a poluição gerada quando 
comparado ao transporte de material de e para 
uma pedreira.

Com o nosso ERP você possui um controle 
completo da sua empresa. Muitas das operações 
são automatizadas, resultando em eficiência e 
praticidade. Além dos inúmeros recursos que 
auxiliam no dia a dia, o sistema possui uma 
funcionalidade específica para as contas a pagar 
e a receber. 

Com nosso sistema, é possível gerenciar todo 
seu fluxo de caixa, visualizar gráficos, históricos 
das movimentações financeiras, gerar relatórios e 
muito mais. O sistema de gestão de contas a pagar 
é a melhor solução para um controle eficiente das 
obrigações e do financeiro em geral da empresa. 
Com ele, é possível organizar facilmente seus 

pagamentos por planos de contas, gerando 
relatórios específicos que facilitam o processo de 
controle financeiro da empresa.

Outra funcionalidade financeira é permitir 
a conciliação bancária de seus pagamentos. 
Dessa forma, se reduz o trabalho de digitação de 
pagamentos e confirmação das despesas. Invista 
no controle financeiro do seu negócio e tenha 
todos os números da sua empresa a sua disposição 
para planejar a melhor ação para o sucesso.

Em tempos de coronavírus, avalie com o nosso 
TEAM do SUCESSO DO CLIENTE (Customer 
Success) quais práticas podem ser retomadas, 
treinadas ou implementadas em seu financeiro.

Atualmente, o concreto e seus resíduos fazem parte do grupo de materiais 
que mais poluem o meio ambiente. Em média, 84 milhões de metros cúbicos de 
resíduos são produzidos no Brasil anualmente



Ainda que a reutilização dos agregados para 
a produção de novas estruturas de concreto 
seja bastante louvável, é importante mencionar 
que ela não representa um ciclo fechado de 
reciclagem do material, já que a nova estrutura 
não pode ser feita de concreto triturado sem a 
adição de mais cimento, areia e água. Inclusive, 
estudos desenvolvidos na Suíça mostraram que o 
uso de agregados reciclados até pode economizar 
matérias-primas abióticas (areia de cascalho), 
mas pode aumentar o consumo de energia e as 
emissões de gases de efeito estufa se, devido a 
um maior conteúdo de vazios, mais cimento for 

usado para fabricar o concreto. 
Quando abordamos o assunto sustentabilidade, 

o mais importante é entender a maior parte das 
variáveis e os fatores que impactam no resultado 
final. Há diversos pesquisadores focados em 
tornar o concreto um material mais sustentável 
e a cada dia surgem novos estudos sobre o 
tema, seja através da reciclagem, da mistura 
mais sustentável entre agregados reciclados ou 
não e mesmo através de processos que tornem 
a produção deste material menos prejudicial ao 
meio ambiente.

Afinal, a compra e venda de sucata auxilia 
nos processos de descarte de materiais e 
disponibiliza meios de fornecer, a menor custo, 
matéria prima para a execução de diferentes 
tipos de produtos. 

Hoje, existem várias empresas especializadas 
em comprar materiais que seriam descartados 
como inúteis e, realizando um trabalho para 
que ele possa ser reutilizado, oferecem diversos 
benefícios para a sociedade como um todo. 
Seu valor é imenso para a sociedade, seja em 
qualquer uma das perspectivas: econômica, 
política, cultural ou social. O mercado de sucata 
propicia a economia de recursos naturais, 
compra de materiais que seriam descartados, 
venda de matéria prima com menores preços 
entre outros.

Por isso, é fundamental que esse tipo de serviço 
seja constantemente estimulado, provendo 
benefícios para diferentes áreas comerciais. 

Apesar de ser ignorado por muitos, o mercado de sucatas é muito importante 
para indústrias e empresas como um todo. 

Além disso, as empresas especializadas em 
sucata ainda são capazes de gerar novas vagas 
de emprego, contribuindo positivamente para 
o quadro econômico nacional. Para entender 
o melhor cenário, é preciso conhecer alguns 
dos grupos de sucatas e sua classificação de 
acordo com o tipo de material.

Engana-se quem pensa que esse é um 
processo simples. Existem diversas etapas e 
empresas especializadas em cada uma delas 
investindo em capacitação e tecnologia 
para promover essa transformação. Muitas 
indústrias também se dedicam a entregar 
esses resíduos separados para seus respectivos 
parceiros. Além disso, já existem cooperativas 
que atuam especialmente na separação 
adequada de sucata, otimizando e viabilizando 
o trabalho de toda a cadeia. 

Foram criadas leis visando o descarte 
adequado e as atenções estão cada vez 

A importância do mercado de sucata



mais voltadas para motivar ações e novos 
projetos, por exemplo, com a política nacional 
de resíduos sólidos e a logística reversa. A 
importância desse assunto atinge desde o 
conhecido ferro velho do bairro até a grande 
indústria da cidade, partindo desde a decisão 
de comprar um produto até a forma como se 
descarta uma embalagem. Felizmente, esse 
movimento global e irreversível vem ganhando 
cada vez mais espaço. Dessa forma, faz algum 
tempo que a sucata deixou de ser desprezada 
e passou a ser vista como oportunidade de 

negócio para muitas empresas, além de ser 
uma ação concreta visando desacelerar o 
consumo dos recursos naturais do planeta.

A sucata, devido às suas características 
físico-químicas, pode ser constantemente 
reutilizada e transformada, uma vez que não 
perde propriedades e qualidades em seu 
processo de reciclagem. Com isso, o ramo de 
compra e venda de sucata, permanece sempre 
estável no mercado e com um bom potencial 
de lucro para as empresas e catadores.

O Brasil é o 4º maior produtor de plástico 
no mundo. Infelizmente, na maioria das vezes 
os resíduos plásticos não são destinados de 
maneira correta e acabam indo parar nos oceanos, 
causando uma série de problemas ambientais. 

Grandes mudanças vêm com pequenas atitudes, 
sabia? Quando se trata de cuidar do meio ambiente 
– e ter um estilo de vida sustentável – existem 
hábitos que, apesar de simples, auxiliam na 

Dicas para evitar o uso de plástico
preservação ambiental. Um bom começo é seguir 
os R´S da sustentabilidade (Reduzir, Reutilizar 
e Reciclar) e evitar desperdícios sempre que 
possível. Se reduzirmos a utilização deste resíduo, 
poderemos ajudar o planeta e evitar gastos 
desnecessários, além do impacto econômico que 
essa redução poderá causar. 

Abaixo, algumas dicas para ajudar você a se 
livrar do plástico do seu dia a dia.

Utilize sacolas retornáveis: 

Essa é uma dica relativamente fácil de colocar 
em prática, mas pouca gente se lembra. Hoje, 
existe uma variedade de bolsas e sacolas para 
fazer compras, sejam fabricadas a partir de tecidos, 
seja de outros materiais resistentes, podendo ser 
reaproveitadas inúmeras vezes.

Escolha garrafas reutilizáveis: 

Em vez de garrafas plásticas, use uma reutilizável. 
Assim, você evita a propagação e o consumo das 
garrafinhas de plástico descartáveis, que tanto 
poluem o meio ambiente.

Use recipientes de vidro ao invés de plástico: 

Opte por potes de vidro. Eles podem ser um 
pouco mais caros, mas têm muitas vantagens, 
começando pela durabilidade e por não pegar 
cheiro tão facilmente.

Evite usar canudos de uma forma geral: 

Muitas vezes, as pessoas usam canudos mesmo 
sem necessidade e, por conta disso, a quantidade 
de lixo produzida tende a aumentar demais. 
Em muitos lugares, o canudo de plástico já está 
terminantemente proibido, mas existem versões 
de papel que continuam circulando.



A tecnologia vem tomando conta do mercado 
e cada dia apresenta novidades interessantes 
que modificam a vida das pessoas. Na gestão 
empresarial não é diferente, e hoje já existem 
diversos recursos que facilitam a rotina do 
empreendedor e ajudam a aumentar os 
resultados. Independentemente do tamanho 
da empresa, ao adotar um software de gestão o 
empreendimento ganha em economia, tempo, 
agilidade, entre outras vantagens. 

Gerenciar e ter o controle dos procedimentos 
empresariais é um grande desafio. Com isso, 
cada vez mais empresas e estabelecimentos vêm 
aderindo ao software de gestão empresarial, 
o famoso ERP. Um software de gestão ajuda 
a automatizar tarefas manuais e auxilia na 
otimização dos processos, assegurando maior 
controle sobre as operações da empresa, 
proporcionando redução de custos e riscos 
da atividade empresarial e disponibilizando 
informações seguras sobre os resultados 
alcançados de forma imediata.

O sistema de gestão empresarial favorece 

a gestão 360º e oferece uma visão completa 
do desempenho de cada processo crítico 
do negócio. Isso permite que eles sejam 
aprimorados e integrados aos seus controles 
internos. Além disso, é possível gerenciar a 
empresa com plena consciência das limitações 
e potencialidades existentes, podendo tomar 
ações para superar obstáculos e aproveitar 
novas oportunidades de geração de valor para 
a organização.

Conheça nossos sistemas: Sagi (Sistema de 
Gestão Integrado), que é líder no segmento 
de software para empresas de reciclagem, 
desenvolvido para empresas de médio e 
grande porte sejam elas atuantes do mercado 
de aparas de papel e plástico, sucata de 
ferro e não ferroso; já o SGR é um sistema 
de gerenciamento de reciclagem para 
administrar todos os processos necessários 
de uma empresa de reciclagem. Desenvolvido 
por profissionais da área, ele é um sistema 
compacto desenvolvido exclusivamente para 
pequenas e médias empresas.

Qual a importância de
um software de gestão?

Mudar a maneira como você consome algumas 
coisas pode ser determinante para sua contribuição 
pela saúde do meio ambiente.

Evitar o uso de copos, pratos e talheres
descartáveis: 

Hoje, já existem alternativas mais sustentáveis 
para substituir copos, pratos e talheres feitos 
de plástico. Além de representar o consumo 
nada saudável, os recipientes plásticos liberam 
substâncias químicas extremamente tóxicas, 
principalmente quando em contato com o calor.



HERÓIS DA RECICLAGEM

Antes de começarmos, é preciso lembrar que, 
por trás de uma empresa familiar, sempre há 
uma grande história envolvendo sonhos, lutas, 
dedicação, dificuldades, paixão e conquistas. 

Conheça a história da empresa Apariciofer, 
que encontrou na sucata uma oportunidade de 
negócio. Situada em Santo André, São Paulo, a 
empresa é representada pela Nathali Marotti. 

A Apariciofer é uma empresa familiar que 
iniciou suas atividades em 1981. 

Fundada pelo senhor Antonio Aparicio Olea, 
imigrante espanhol que chegou no Brasil na década 
de 50 com muita vontade de vencer na vida. 
Reciclar é transformar, o senhor Antonio iniciou 
suas atividades no ramo da reciclagem como forma 
de complementar sua renda. 

O que muitos consideravam lixo, para ele 
sempre foi uma oportunidade de transformação. 
O trabalho com sucata, há anos, é o sustento de 
muitas famílias brasileiras. Às vezes, o trabalho 
começa como um complemento a renda – como 
no exemplo do seu Antonio –, porém não é raro 
ver famílias inteiras cuidando de juntar, separar e 
vender sucata recolhida no dia a dia. 

A Apariciofer dispõe de mais de 39 anos 
de experiência é especializada na preparação, 
reciclagem e na comercialização de sucatas ferrosas 
e de obsolescência. Possui todos equipamentos 
necessários para torna-la adequada para utilização 
em siderurgia e fundição. 

Com sua frota própria de caminhões, a 
Apariciofer retira e entrega sucata ferrosa em todo 
território nacional, além de contar com funcionários 
especializados no desmonte de equipamentos 
sucateados, incluindo aqueles que necessitam de 
procedimentos severos de segurança.  

A Apariciofer é uma empresa que pensa 

O quadro WE CHANGE THE WORLD surgiu com o propósito de contar a história 
de empresas que mudam o mundo através da reciclagem.

na preservação ambiental e no futuro. Por isso 
está sempre investindo em equipamentos de 
última geração, treinando funcionários e dando 
Assistência total na gestão de resíduos, ela conta 
com cerca de 70 funcionários.  

A imagem da empresa firmou-se por sua 
competência e honestidade. Sempre buscando 
atender às necessidades dos clientes e dos 
fornecedores, visa prestar um serviço de qualidade 
e facilitar o cotidiano de todos os envolvidos. 

“O grande diferencial de ser uma empresa 
familiar é que você não enxerga a empresa só 
como um ‘ganha pão’: você está com a alma no 
negócio. Afinal você sabe o que seus antepassados 
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passaram para erguer e manter a empresa, sabe de 
cada suor que foi gasto, e você quer cada vez mais 
manter o sucesso. Não é apenas uma questão de 
trabalhar por obrigação” comenta Nathali. 

Existem muitos incentivos que poderiam ser feitos 
no mercado de reciclagem. O governo deveria dar 
mais incentivos fiscais, reduzindo a carga tributária 
ou até mesmo dando isenção total de impostos por 
estar colaborando com o meio ambiente. 

É importante, também, facilitar o acesso de 
pessoas comuns na entrega de materiais de 
obsolescência das quais elas querem se desfazer. 
Muitas, por não saber onde entregar, jogam na rua. 

Ao ser questionada sobre o sentimento da 
empresa como agente de reciclagem, Nathali 
afirma que possui um sentimento muito grande de 
estar colaborando com o mundo, de estar fazendo 
a diferença para deixar um mundo melhor para as 
próximas gerações. 

A reciclagem é um ótimo ramo para se investir, 
é o ramo do futuro, em todos os lugares se fala 
em reciclagem. Investir na 
reciclagem não é apenas um 
ato de consciência ambiental, 
mas também de economia. 
Quando perguntamos sobre 
suas perspectivas para o futuro 
do segmento, ela comenta 
novamente sobre o mercado 
ser promissor: é uma tendência 
mundial pensar no meio 
ambiente. A cada ano, temos 
mais consciência de que a 
reciclagem é a única salvação do nosso planeta. 

A Apariciofer está nesse ramo há muitos anos: 
é a terceira geração de sucateiros da sua família. Já 
passaram por muitas crises e muitos períodos de 
ascensão. Por isso, podem garantir que esse ramo 
é extremamente dinâmico, sempre é preciso estar 
se moldando. 

O ramo da sucata não é para qualquer um, 
tem que ter mente aberta para se modernizar e 
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acompanhar a evolução do mercado que está a 
cada dia mais rápida. 

“Eu nasci ouvindo sobre sucata. Vi meu avô 
contando muitas histórias sobre o ramo. Via meu pai 
trabalhando dia e noite na sucata, descarregando 
caminhões, entregando material em usinas. Muitas 
vezes, eu ia com ele no caminhão fazer estas 
entregas. Acho que esta influência que tive durante 
toda a vida, somada a cultura que tive na escola 
de reutilizar, reciclar que faz com que isso seja uma 
paixão na minha vida. Quando trabalho, sempre 
penso no bem que estou fazendo ao planeta, que 
graças a nós, recicladores, o mundo está deixando 
de ter toneladas e toneladas de materiais que 
seriam inutilizados”, afirma Nathali. 

Infelizmente, a própria política nacional de 
resíduos sólidos não está muito bem implementada 
no Brasil. Ainda faltam lacunas a serem preenchidas 
e o círculo da reciclagem ainda não se fechou. 

A série Heróis da Reciclagem surgiu para 
contar as histórias das pessoas que realmente 

fazem a reciclagem acontecer 
e como elas enxergam esse 
setor no Brasil, trazendo mais 
visibilidade e reconhecimento 
a esses indispensáveis agentes 
do setor. 

A Apariciofer comprova que 
a tecnologia e o meio ambiente 
podem sim, andar lado a lado. 
A reciclagem e a sucata nunca 
estiveram tão em foco como 
hoje. Por isso, nós investimos 

tanto em equipamentos para oferecer sempre o 
melhor serviço para todos e distribuir o bem-estar 
do planeta. 

A Sygecom Informática fornece sistemas para 
a empresa Apariciofer há mais de 10 anos. Temos 
muito orgulho de fazer parte dessa trajetória de 
muito sucesso. Mesmo que de forma indireta 
e pequena, poder contribuir pela mudança no 
mundo é fundamental para nós.

“trabalhava o dia todo 
e quando saía do serviço 

pedia para seu chefe 
emprestar o caminhão 
para que ele coletasse 

sucata na rua 
e revendesse”

relata Nathali, neta dele.

Antonio Aparicio Olea - fundador Atual Presidente



Vantagens ao implantar um ERP:
Agilidade:  

utilizar um sistema próprio para lançar dados 
garante rapidez no processo e reduz os riscos de 
erros como a duplicação de dados ou a falta de 
informações importantes. Ao utilizar um software 
de gestão não há tempo desperdiçado.

Informações confiáveis:  

uma plataforma de gestão auxilia na maior 
assertividade no lançamento de dados, fornecendo 
uma base de dados precisa e segura. 

Segurança no armazenamento de dados:

a perda ou vazamento de informações confidenciais 
é um risco real em empresas. Com um sistema de 
gestão em todos os dados estarão em um mesmo 
local, do cadastro de clientes ao fluxo de caixa e 
estoque. 
Os backups automáticos também garantem que 
nada se perca independentemente de qualquer 
imprevisto, seja um acidente no local ou um 
problema tecnológico.

Redução de custos:

com a tecnologia a favor da empresa, é possível 
economizar com pagamentos de hora extra, papel 
e tinta para impressora.

Controle de prazos:

com um software de gestão, os riscos de 
perder prazos de pagamentos de empréstimos, 
fornecedores ou tributos são eliminados, pois 
ele emite um alerta a respeito dos vencimentos, 
permitindo que a empresa programe as despesas 
e recebimentos.

Informações integradas:

com um software de gestão, os dados são lançados 
apenas uma vez, sendo possível que diversas áreas 
da empresa compartilhem as mesmas informações 
automaticamente. Essa é uma forma de evitar o 
retrabalho.

Decisões rápidas:

com todas as informações totalmente acessíveis, o 
gestor tem mais segurança para tomar atitudes e 
decisões em relação a fornecedores, investimentos 
e ampliações. O software de gestão gera relatórios 
que ajudam a analisar o atual cenário do negócio.



Samanta Narciso
Analista de Sistemas

Conheceu a Sygecom através do site Infojobs, 
onde se candidatou para uma vaga no setor de 
suporte seis anos atrás. Ela conta que se candidatou 
para a vaga duas vezes e quando realizou a primeira 
entrevista estava empregada. Porém, três meses 
depois da primeira entrevista, ela decidiu enviar 
currículo novamente. Realizou mais uma entrevista 
na empresa e no mesmo dia foi contratada como 
atendente de suporte. Nessa época, o suporte ainda 
não era divido em setores como é atualmente, então 
eles precisavam dar assistência a todos os tipos de 
problemas. A equipe era bem reduzida. Depois de 
muito tempo como atendente e com a criação do 
setor de desenvolvimento surgiu a oportunidade 
de tornar-se gerente do suporte. “Nessa época, 
veio a necessidade de aumentar a equipe, então eu 
comecei a cuidar também da parte de contratações”, 
relembra.

Depois de um tempo, saiu do suporte e assumiu 
a função de tester do sistema. Samanta também 
desempenhou a função de N3 do suporte, onde 
cuidava exclusivamente da parte de backups. Ao 
longo desses quase sete anos, foi e voltou pro setor 
de suporte inúmeras vezes, passando pelo setor de 
sucesso do cliente até a equipe de análise, que é a 
equipe que ela lidera atualmente.

Atualmente, suas funções incluem comits e merges no sistema, aprovação de análises dos analistas, 
alteração de cadastros de sistema de clientes, sanar dúvidas dos analistas, programadores, implantadores e 
sucesso do cliente. Realizar a alteração de usuários dos clientes, analisar, fazer toda a organização de um novo 
setor (análise + testes), atendimento a alguns clientes visando solucionar seus problemas, definir demandas 
que são erros e quais melhorias serão feitas.

Considerações do Diretor Leonardo Machado:

A Samanta foi uma grata surpresa para a Sygecom. No começo, uma menina tímida e notavelmente 
inteligente. Através do seu espírito de equipe, logo começou a ajudar outros colegas que foram chegando 
ao time ao longo do tempo. Igualmente interessada em ajudar, assim como, igualmente interessada em 
aprender, através de sua proatividade e interesse, ganhou destaque. Aos poucos, foi integrando o time de 
desenvolvimento. Absorvendo ainda mais conhecimento, passou a gerenciar times e decisiva para momentos 
que foram necessários sua plena dedicação. A Samanta veste a camisa da empresa sempre quando é 
necessário que ela entre em campo para auxiliar todos como um time. Ela sempre faz a diferença.

Nessa parte, iremos apresentar um pouquinho dos nossos colaboradores 
durante os próximos informativos. A cada edição, teremos uma entrevista com 
um determinado funcionário, contando um pouco da sua trajetória e curiosidades 
desde que chegou na Sygecom.

TEAM SYGECOM 
Quem é quem na nossa empresa



IFAT

O que:  O Entsorga IFAT, que ocorre 
a cada dois anos em Munique, teve sua 
data alterada. A feira segue o tema “Um 
mundo de meio Ambiente Soluções (as 
soluções ambientais mundiais). A feira 
conta com expositores relacionados 
as questões de água, águas residuais, 
resíduo e matérias primas secundárias. 
As principais áreas abordadas são 
a prestação de serviços municipais, 
limpeza, hidrotécnica, eliminação, meio 
ambiente, liderado por técnicas de 
computação, automação de produção, 
medição, controle e comando.

Onde: International Congress Centre 
Munich, em Munique na Alemanha.

Quando: 7 a 11 de setembro de 2020.

ISRI

O que:  A ISRI anunciou o 
cancelamento da edição de 2020 da 
feira, mantendo somente a próxima 
edição em 2021. A convenção e Exposição 
Anual da ISRI é o maior encontro de 
profissionais de reciclagem de sucata 
do mundo. Realizada na primavera, 
a reunião é uma semana repleta de 
eventos de networking, oportunidades 
educacionais, entretenimento e a maior 
exposição mundial de equipamentos e 
serviços voltados especificamente para 
recicladores de sucata.

Onde: San Diego Convention Center, 
São Diego, Califórnia.

Quando: 19 A 24 de abril de 2021.

Fiemabrasil 

O que:  O único evento ambiental 
do sul do país. Em sua 9º edição, a 
Fiema Brasil é uma grande vitrine 
de conhecimento, inovações e 
tecnologias para toda a cadeia do 
setor ambiental. A Fiema oferece aos 
patrocinadores a oportunidade de se 
aproximar dos principais profissionais 
do setor ambiental, um grupo de 
visitantes qualificados, e seletos 
formadores de opinião. 

Um encontro dinâmico que 
prioriza geração de negócios, rede 
de relacionamento, disseminação 
de conhecimento e, sobretudo, 
impulsiona o fluxo de informações 
e troca de experiência entre 
profissionais, especialistas e 
acadêmicos. 

Onde: Parque de Eventos de Bento 
Gonçalves – RS. 

Quando: 20, 21 e 22 de outubro.

ECOMONDO BRASIL 

O que:  Uma iniciativa inédita 
no setor, a Ecomondo Brasil e a 
Ecoenergy estarão juntas em 2020. 
Toda a expertise de uma das mais 
importantes feiras de economia 
verde da Europa, a Ecomondo Itália, 
associada a força do maior evento 
de energias renováveis da América 
Latina. As principais novidades e 
tendências na Gestão de Resíduos 
e Energia, em um ambiente B2B, 
reunindo profissionais da indústria, 
prestadores de serviços, centros 
de pesquisa e gestores públicos e 
privados. 

Onde: No centro de eventos São 
Paulo Expo, em SP. 

Quando: Data a ser definida.

Eventos 2020
Atenção: devido ao avanço do Coronavírus (Covid-19), algumas feiras e eventos foram cancelados ou 

adiados. Há outras empresas que decidiram manter até o momento. 

Fique ligado nas datas abaixo!



Expo Recicla

O que:  A décima edição da Expo 
Recicla pretende movimentar diversos 
segmentos da economia do norte e 
nordeste. Entre expositores, estarão 
reunidos representantes de toda 
a cadeia produtiva da reciclagem: 
plástico, ferro, eletroeletrônico, 
madeira, gesso, pneu, borracha, 
resíduos da construção civil, 
água, energias renováveis, óleos 
e tecidos, dentre outros, focando 
nas efetivas demandas e busca de 
soluções para os empresários do 
ramo. A programação contará com 
seminários, oficinas, exposições e 
palestras voltadas para as diversas 
áreas de sustentabilidade. 

Onde: No Centro de Eventos do 
Ceará, em Fortaleza/CE.

Quando: 10, 11 e 12 de dezembro.

Sustentare

O que: A feira tem abrangência 
nacional direcionada a promoção 
de sustentabilidade no meio 
ambiente industrial, saneamento, 
reciclagem e energias renováveis.  
O evento é composto pela feira 
técnica para geração e realização 
de negócios através da exposição 
e apresentação de instituições e 
empresas fornecedoras de produtos, 
equipamentos, tecnologias e 
serviços, e pela difusão de ciência e 
tecnologia e serviços. 

Onde: Centro de Eventos do 
Campos da Industria da FIEP. Av. 
Comendador Franco, 1341. Jardim 
Botânico em Curitiba/PR.

Quando: Indefinido.

EXPOALUMINIO

O que:  A Expo Alumínio é o 
único evento da América Latina que 
engloba toda a cadeia produtiva 
do alumínio e que reúne os 
principais fabricantes de matéria 
prima, fabricantes de maquinas, 
equipamentos e diferentes soluções 
de reciclagem. 

Onde:  São Paulo Expo/SP – 
Rodovia dos Imigrantes, KM 1,5 – 
Água Funda.

Quando: 08 a 10 de setembro de 
2020.

BW Expo e Summit

O que: É o único evento 
multidisciplinar do mercado voltado às 
tecnologias para a sustentabilidade do 
meio ambiente com ênfase em questões 
práticas, reunindo, desta maneira, uma 
ampla cadeia de setores industriais e de 
serviços.  

O evento proporciona troca de 
conhecimentos e experiências, amplo 
debate sobre as tecnologias para a 
sustentabilidade do meio ambiente e 
cases de sucesso de ações sustentáveis.

 

Onde: SP Expo Brasil, em São Paulo/
SP.

Quando: 6, 7, 8 de outubro de 2020, 
13h ás 20h.



Eventos 2020

Waste Expo Brasil

O que: A Waste Expo Brasil 
consagrou-se como o mais 
significativo ponto de encontro e o 
principal evento comercial no pais 
sobre gestão de resíduos sólidos, 
reciclagem e tratamento de sucatas 
ao reunir milhares de profissionais 
e técnicos do setor, ambientalistas, 
empresários e gestores públicos de 
todo o país.

Onde: Expo Center Norte, Pavilhão 
Amarelo, em São Paulo/SP.

Quando: 10 a 12 de novembro de 
2020, das 10h às 18h.


