
Dia das mães

Quanto amor  aqui 

A Conecto na

Autocom 2022

Dia do trabalhador

A Conecto agradece

 a cada um de vocês




Alô leitor! Mês a mês, nossa principal proposta é reunir todas as principais pautas que sejam de 

maior interesse corporativo. Nós pesquisamos e produzimos todo conteúdo que tem a sua cara, 

isso mesmo, tudinho pensando em você! Só tem um detalhe: estamos sentido falta da sua 

participação, ideias e temas que podem ser abordados aqui nesse espaço que é nosso! Se teve 

alguma ideia, se acha necessário falarmos sobre alguma pauta, estamos aqui para lhe ouvir! Envie 

suas ideias, críticas ou observações em: gpessoas@conecto.com.br
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Mudanças de Time

Thiago Barbosa esta saindo

do time de qualidade 

absoluta e indo para o time de 
desenvolvimento.
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A Conecto é cheia de talentos incríveis, 


que não param de evoluir.


 Dedicamos este quadro com a intenção 


de parabenizar, incentivar e acolher


nossos colegas que terminaram


ou iniciaram ciclos maravilhosos
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Seja bem-vindo 


Antônio Junior 

ao time de Gestão Ativa, 



Início dia 02/05

Seja bem-vindo 


Mateus Bessa 

ao time de Consultoria, 



Início dia 02/05

Seja bem-vindo 


Caio Freitas 

ao time de Controle de Qualidade, 



Início dia 02/05

Seja bem-vindo 


Ricardo Amorim 

ao time de Consultoria, 



Início dia 02/05

Mudanças de Time

Thiago Barbosa esta saindo


do time de qualidade 

absoluta e indo para o time de 

desenvolvimento.
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Pronto, 


Rápido e Prático


pode retirar suas sacolas.


Aprenda como comprar na GO
Apenas em 4 passos.

4º

3º

2º

1º

Assim que você registrar

o primeiro produto o sistema


te perguntará se deseja

nota fiscal paulista.

Para finalizar sua compra, 

selecione a forma 

de pagamento.

(Lembrando que este equipamento finaliza apenas em crédito ou débito.)

Ao tocar na tela iniciará 


sua compra perguntando


se deseja se identificar.
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Matheus 

maquino@conecto.com.br
Suporte

Renan
rpetrella@conecto.com.br
Desenvolvimento

Junior
ajunior@conecto.com.br
Gestão Ativa

Parabéns! Muita saúde, paz,

alegria, prosperidade, amor,


e uma infinidade de coisas

boas em sua vida

04/05 07/05 14/05

Francis
fbincoleto@conecto.com.br
Consultoria

18/05

Letícia 
lnocera@conecto.com.br
Recursos Humanos

29/05

Marcos 
mmoraes@conecto.com.br
Educação Corporativa

29/05

Miriã
mgoncalves@conecto.com.br
Desenvolvimento

31/05
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A Conecto é grata por cada colaborador, 

cada ideia que vira um projeto bem executado, 


cada minuto de atenção e dedicação de cada um de vocês. 

E no mês do dia do trabalho não podemos passar sem agradecer a você!

Feliz dia do trabalhador

Dia do 

Trabalho

01/05 



Exaltar, consumir e indicar a riqueza incrível que é 
a nossa literatura e nossos grandes autores. 


A Conecto indica 3 livros incríveis da literatura 
nacional:

Dia da Literatura 

Brasileira

01/05 

Dom Casmurro: Um romance incrível de 
Machado de Assis, história intrigante entre um 
possível triangulo amoroso que prende o leitor até 
o fim estimula o leitor a viver a história.

Vidas Secas: uma história emocionante de 
Graciliano Ramos, que aborda a delicada temática 
de retirantes que eram obrigados a se deslocar de 
tempos em tempos por conta das secas.

Macunaíma: Considerado um dos maiores 
Romances Modernistas, Macunaíma de Mário de 
Andrade, conta a história da formação do Brasil, 
por um personagem nada convencional, um "herói 
sem caráter”.
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Dia nacional da Adoção.



Dia Nacional 

da Adoção

25/05 

A proporção gigantesca de incríveis acessos e 

infinitas possibilidades, a adoção possibilita 

muito, transforma, agrega e transborda!


Cerca de 5 mil crianças e adolescentes 

aguardam um lar, é importante entender, 

acolher e amar.


 Além de ressaltar a importância da adoção no 

nosso país, é importante entender cada passo 

dessa etapa incrível:


 O primeiro passo é ir até à Vara de Infância e da 

Juventude da sua região, ainda existem grupos 

de adoção na página de Associação Nacional 

de Grupos de Apoio à Adoção o Angaad.


É importante atender a todos os requisitos 

determinados, para ter certeza que os 

pretendentes têm capacidade de exercer a 

parentalidade responsável, fazer a coleta de 

todos os dados e documentos solicitados, fotos 

e tudo mais. Nesse processo também existem 

as avaliações e entrevistas feitas, que contam 

com testes sociais e psicológicos.


 Os pretendentes cumprindo todos esses 

requisitos, estão aptos ao Cadastro Nacional de 

Adoção, podendo dar sentido e amor tanto a 

sua própria vida como também a de quem está 

esperando por um lar.
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mãesDia das

A Conecto deseja nessa data tão especial um Feliz Dia Das Mães.



mães

A Conecto deseja nessa data tão especial um Feliz Dia Das Mães.



A Autocom 2022 comemorou seus 21 anos com a volta dos eventos presenciais, batendo recorde de 

expositores e consagrando-se como a maior feira de tecnologia do segmento da América Latina.



Não há dúvidas de que o comércio foi um dos setores mais impactados pelos efeitos da pandemia. 

Como resposta à digitalização do consumidor, o setor agiu rápido, adotou soluções para atravessar o 

período mais duro da pandemia e buscou o amadurecimento da atuação digital, agora integrada à 

infraestrutura física. Mais uma vez, a feira se tornou palco e ponto de encontro de todos os atores do 

mercado de automação: fabricantes de soluções de hardware e software, revendedores/

integradores, AIDC/RFID, empresas de meios de pagamento, startups, e- commerce, canais de 

distribuição, entidades parceiras representativas do setor e usuários das tecnologias.



E nós estávamos lá. A Conecto participou da edição 2022 da Autocom, a convite da Laurenti e da 

Tectoy Automação, e em ambos estandes, a Conecto apresentou o sistema Emporium. No estande 

da Laurenti, o sistema Emporium estava instalado em dois equipamentos, um self checkout com 

reconhecimento visual de frutas e legumes, uma tecnologia de I.A desenvolvida pela israelense 

Edgify, e em um terminal de auto-atendimento focado para o setor de farmácias, oferecendo uma 

gama de serviços, de compras até agendamento de testes e exames. E no estande da Tectoy 

Automação, expondo o sistema Emporium em um PDV mobile com o sistema Android, o que só 

reforça a flexibilidade da solução que a Conecto oferece para o mercado.



O destaque destes 3 dias de feira, fica, é claro, para a equipe Conecto, que esteve presente nos dois 

estandes ao mesmo tempo, conhecendo pessoas, explicando e tirando dúvidas sobre nossos 

produtos, e o mais importante, fazendo demonstrações do sistema Emporium, expondo a nossa 

solução na maior feira de automação comercial da América Latina.



Realizada pela Afrac - Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços e organizada 

pela Francal Feiras, o evento aconteceu nos dias 5, 6 e 7 de abril, no Pavilhão Amarelo do Expo 

Center Norte, em São Paulo. Foram 3 dias muito intensos de Exposição, Congresso e outras 

atrações como Inova Autocom, espaço dedicado às Startups de Tecnologia e Pavilhão Software 
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AUTOCOM 2022



House, lojas conceito com o que há de mais inovador em tecnologia para o varejo. “A Autocom é o 

principal encontro do ecossistema de Automação Comercial do mercado. Depois de dois anos sem o 

evento presencial, essa edição será um marco para o segmento”, afirmou Paulo Eduardo Guimarães 

(Peguim), presidente da Afrac.



O evento contou com o apoio das principais entidades relacionadas aos setores de comércio e 

serviços, Unecs, Abras, Abrasel, Abad, Abradisti, ABF, ACSP, Assespro, CACB e GS1.



Com mais de 150 marcas expositoras, o visitante do evento teve acesso a tudo o que existe de mais 

inovador em soluções de tecnologia e automação para o Comércio, sendo que todas essas soluções 

já estão disponíveis para adoção e adaptadas ao mercado brasileiro. “Mais do que um evento de 

tendências, a Autocom auxilia o varejista que precisa encontrar alternativas imediatas para 

transformar seu negócio e aumentar sua eficiência”, afirmou Peguim.



Entre as novidades que foram apresentadas durante o evento, destacam-se os self-checkouts, 

soluções para delivery, totens de atendimento, meios de pagamento contactless, soluções de 

biometria, impressão, controle de acesso, e muitas outras.
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Por Thomas Formigoni

Agência Conecto



AGORA COM A 

Descontos especiais para todos 

os nossos colaboradores. 


entre em contato (11) 94742-3929  


mais uma parceria
para você.
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