INTELIGÊNCIA PARA O MERCADO DE ESQUADRIAS

A maior empresa das américas no segmento
A ESQUADGROUP é um grupo especializado em gerar soluções sustentáveis para o mercado
de esquadrias. Com mais de 25 anos de experiência neste mercado, nos destacamos por um
excelente histórico e parcerias de sucesso, comprometimento e orientação voltada ao
cliente. Atualmente somos mais de 60 pessoas apaixonadas por desafios que garantimos a
qualidade de nossos produtos e serviços. Estamos localizados com escritórios em Sorocaba
e Barueri, com atuação nacional.

Nossa Causa

Entregar a solução
utilizando inteligência

Foco
Exclusivo no Mercado de
Esquadrias desde 1985

Inteligência para o
Mercado de Esquadrias
ESSE É NOSSO LEMA E É O QUE PREZAMOS DENTRO
DE NOSSO GRUPO E O QUE BUSCAMOS REALIZAR
EM TODOS OS NOSSOS TRABALHOS.

Equipe
Mais de 60 pessoas
apaixonadas pelo que fazem

Localização
Unidades: Sorocaba e Barueri (SP)

Soluções inteligentes para o mercado
Trabalhamos duro para tornar mais simples e prático o dia-a-dia do mercado de esquadrias, para
isso, fornecemos soluções 360º, tecnologias, treinamentos, consultoria, marketing, mobilidade
e integrações. Descubra um universo de possibilidades, são produtos e serviços que atuarão
efetivamente no crescimento do seu negócio e principalmente no alcance de resultados.

Temos

unidades de negócio

TODAS DIRECIONADAS PARA ATENDER COM EXCELÊNCIA OS MAIS DIVERSOS TIPOS
DE EMPRESAS E NECESSIDADES.
CONTEÚDO TÉCNICO

SISTEMAS
Preocupados em oferecer soluções informáticas de alto desempenho para o
mercado, criamos a unidade Sistemas. O principal objetivo dessa unidade é
oferecer ao cliente exatamente a ferramenta que atenderá às suas
necessidades. Para isso, desenvolvemos um amplo portfólio de produtos para
as áreas técnica, produção e gestão, que atenderão com excelência desde
pequenas empresas que necessitam de informações básicas, bem como
grandes fabricantes de esquadrias que precisam de uma gestão mais completa
e detalhada.

Composta por uma equipe especializada na área técnica de esquadrias, a
unidade Conteúdo Técnico trabalha auxiliando todas as pontas da cadeia.
Desde grandes sistemistas até os menores fabricantes, temos produtos e
serviços que ajudarão as rotinas do departamento técnico.
Utilizamos a inteligência do produto do sistemista para criar soluções que
atendam sua cadeia de valor.

TREINAMENTOS

CONSULTORIA

A unidade Treinamentos tem por objetivo desenvolver novas habilidades por
compartilhar e estimular o conhecimento dos produtos e serviços que a
ESQUADGROUP oferece ao mercado de esquadrias.
Nossa equipe de especialistas e instrutores preparará os profissionais de nosso
mercado para desempenhar de maneira excelente suas funções, aumentado a
qualidade e velocidade produtiva, gerando rentabilidade ao profissional e sua
empresa.

Diferente das consultorias clássicas, nosso trabalho é e sempre foi focado no
mercado de esquadrias, o qual dominamos como ninguém. Atuamos em
todas as áreas e departamentos da empresa (estratégica, tática e
operacional), realizando diagnósticos situacionais precisos e definindo
soluções sob medida para melhorar aquilo que seja necessário e potencializar
o que já está sendo bem executado.

PROJETOS

INTEGRAÇÕES
A unidade Integrações está interessada em integrar uma solução informática
360° para a indústria de esquadrias. Entendemos que para isso são
necessários 4 grandes blocos: o melhor dos sistemas técnicos, o melhor dos
sistemas gerenciais, as melhores máquinas e o melhor da informação. A
definição daquilo que é o melhor para cada um desses blocos é feita pelo
cliente e nós trabalhamos na análise das necessidades e na melhor forma de
integra-las.

A unidade Projetos chega para prestar consultoria técnica para empresas que
não dispõem de conhecimentos técnicos específicos:
• LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ORÇAMENTOS;
• LISTA DE CORTES;
• DESENHO DE PROJETOS TÉCNICOS;
• DIMENSIONAMENTO DE FACHADAS;
• ACOMPANHAMENTO DE OBRAS;
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