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Estratégias
Integramos tecnologia com processos de 
ensino e aprendizagem, juntamente com 
gestão de talento, para apoiar suas idéias, 
projetos e sonhos.

WorkPlace
Ambiente virtual para encontrar e ampliar 
oportunidades e negócios. Neste lugar você 
encontrará à sua disposição: Treinadores, 
Freelancers, Headhunters, Espaços Virtuais 
e muito mais.

MarketPlace
Nossa plataforma, um lugar onde você pode 
se conectar com profissionais, empresas e / 
ou organizações para encontrar novas opor-
tunidades.

Nossos serviços
Somos uma equipe dedicada a gerar novas 
oportunidades, somos movidos pela paixão e 
nossos  valores, propomos unir as pessoas, em-
presas e organizações de todas as áreas para 
promover e crescer em torno do empreendedo-
rismo, da inovação e da criação de valor para a 
qualidade de vida das pessoas e dos negócios 
sustentáveis, em equilíbrio com o meio ambi-
ente e a sociedade.        

Projetamos esta plataforma como um lugar 
para você. Por meio de estratégias e ferramen-
tas de integração inteligente, oferecemos um 
lugar de busca e abordagem de oportunidades, 
entre os múltiplos requisitos e ofertas e um 
lugar de encontro entre você e seu potencial cli-
ente, colaborador ou parceiro estratégico.

Nós somos a rede que conecta
oportunidades
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Alberto Villa Contreras
Diretor Administrativo - Latam
Engenheiro Civil Industrial
Master em Business Intelligence

Claudinei Carrasco Dernys
Diretor para o Brasil
Engenheiro Comercial
Magister em Sistemas de Gestão
Qualidade

Queremos avançar com você, para isso contamos 
com uma equipe treinada e experiente que estará di-
sponível, para oferecer estratégias e soluções
para cumprir os objetivos esperados.

Nossa Equipe

Nossa missão
Garantir a busca por novas oportunidades,
entregando um serviço e suporte 
tecnológico inovador, garantindo o
desenvolvimento de negócios suste-
ntáveis, responsabilidade social e 
colaboração

Nossa visão
Oferecer uma plataforma que seja 
uma ferramenta de busca permanente 
de novas oportunidades, através dos 
requisitos de nossas redes.

Sua confiança em nós é muito importante,
é por isso que queremos que você conheça 
nossas estratégias, para você se juntar a nós e 
gerar um conjunto de oportunidades.

Porque Nós?
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