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A nova máxima chegou!
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Estamos na nossa quarta edição e trazemos grandes novidades. 
Já podemos adiantar que agora a nossa revista também está na 
versão digital e você pode acessar pelo site ou pelo APP Máxi-
ma. Legal, né?!
Tudo isso para mostrar a você que a gente procura sempre evo-
luir. Estamos em constante aprendizado e melhorias pra dividir 
com você esse processo de excelência pelo qual temos passado. 
Porque o que queremos é cuidar cada vez melhor de nossos co-
laboradores e clientes.

Vem novidades boas por aí; novos produtos e novas ferramentas 
que vão integrar e dar mais rapidez ao atendimento prestado aos 
nossos clientes.
Se você tem alguma sugestão de pauta, entre em contato através 
do e-mail marketing@maximaseguranca.com.br. Para mais in-
formações entre em contato também pelo telefone, site e pelas 
nossas mídias sociais. A sua participação é importante para nós.
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A Nova Máxima Chegou!

M
udar a cultura comportamental da empresa, 

investindo mais na profissionalização dos fun-

cionários e apostando em processos internos 

estratégicos para oferecer um atendimento mais eficien-

te aos clientes. Isso é a nova Máxima, uma empresa que, 

desde 2016, vem realizando etapas de planejamento para 

se reinventar no mercado. 

O conceito #AMAXIMACUIDA trouxe uma nova ex-

periência entre empresa – cliente - funcionário. A partir 

da capacitação de seus funcionários e de novas tecno-

logias, os clientes contam com atendimentos mais mo-

dernos. Os técnicos e consultores de vendas realizam o 

atendimento utilizando o sistema na versão mobile em 

tablets e smartphones, tornando os serviços mais ágeis.

Colocar à disposição do mercado o que há de me-

lhor em tecnologia do segmento de segurança eletrônica 

é outro investimento que a empresa tem feito. Novos pro-

dutos estão disponíveis na prateleira da Máxima e lança-

mos, primeiramente, aos nossos funcionários, com roda-

da de treinamentos para também anunciar uma inovação 

comercial: todos os colaboradores da empresa passam a 

ser agentes de negócios, podendo comercializar produ-

tos e ainda incrementar suas rendas.

Das novidades lançadas, uma é o APP Máxima - 

disponível para sistemas Android e iOS. O aplicativo foi 

inspirado no novo perfil de usuário que, cada vez mais,  

utiliza o smatphone para solucionar problemas sem sair 

de casa. Com o APP, os clientes têm acesso a segunda via 

de boletos, renegociações e outros serviços como rastre-

amento, acesso a alarmes e câmeras, entre outros.

Outra novidade é a produção de equipamentos – 

Agora a Máxima passa a produzir os próprios equipamen-

tos de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). 

Serviços e produtos inteligentes que garantem ao 

usuário um controle quase total da segurança de seu pa-

trimônio, essa é a nova fase da Máxima que não para de 

inovar e de investir em capacitação para os funcionários, 

qualidade no atendimento e satisfação dos clientes.

A nova Máxima inova a 
todo instante e traz para o 
mercado ainda mais tecno-
logia, qualidade e excelên-
cia. Estamos em constante 
transformação, otimizando 
processos e diminuindo bu-
rocracias para atender me-
lhor nossos clientes.

Paulo André Freitas
Diretor Financeiro

Estamos lançando mais 
serviços, novos produtos, 
equipamento produzido 
com o selo de qualidade 
Máxima e ainda vem mais 
coisas por aí!

Paulo Vitor Freitas
Diretor de MKT

Estamos há quase 15 anos no 
mercado e nosso aprendiza-
do é constante. Aprendemos 
com nossos parceiros; funcio-
nários e, principalmente, com 
clientes. Agora, estamos ma-
terializando todo esse conhe-
cimento.

Alfredo Afonso
Diretor Comercial
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A Nova Máxima Chegou!

Sensor de Fumaça

VMI 
Operando na Central de Monitoramento

Armazenamento de Imagens 

APP Máxima

Novos produtos entram nas prateleira da Máxima 

para oferecer ainda mais conforto e tranquilidade aos 

seus clientes.

É inovação que não acaba mais e que vai revolucio-

nar o mercado de segurança eletrônica.

A Máxima apresenta este ano o seu APP que pos-

sibilita ao cliente obter segunda via de boletos, renego-

ciações e outros serviços como rastreamento, acesso a 

câmeras e alarmes, entre outros. Também coloca à dispo-

sição o primeiro seguro “Máxima proteção” contra danos 

ao patrimônio; inova ainda mais trazendo o VMI (Video-

monitoramento de imagens); o armazenamento de ima-

gens; o sensor de fumaça e muito mais. SENSOR DE FUMAÇA – Com 
ele, qualquer indício de in-
cêndio é detectado,  o alarme 
dispara e comunica imediata-
mente a central de monitora-
mento. Assim que o inciden-
te é confirmado, o corpo de 
bombeiros é acionado.

VMI (VÍDEO MONITORA-
MENTO DE IMAGEM) – 
Produto integrado ao seu 
alarme Máxima, assim que 
é acionado, abre uma tela 
para o nosso operador de 
monitoramento, que vê em 
tempo real as imagens do 
seu patrimônio. 

ARMAZENAMENTO DE 
IMAGENS – Este produto ga-
rante o armazenamento das 
imagens de forma segura, de 
acordo com a sua necessida-
de, a partir da quantidade de 
câmeras e dias de gravação. 
Imagens armazenadas com 
segurança na nuvem, mesmo 
havendo o furto de equipa-
mento de gravação (DVR*).

MÁXIMA PROTEÇÃO – O Se-
guro residencial e empresarial 
da Máxima. Em caso de danos 
causados devido à intrusão e/
ou tentativa, o cliente que ade-
rir pode ser indenizado, com 
uma apólice que varia de 2 mil 
até 50 mil.
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/maximaprotecao

@maxima.seguranca

@maximaprotecao

Máxima Proteção

A Nova Máxima Chegou!

DVR Máxima

Visualização da VR Cam 360°

Novos equipamentos. Tecnologia 
de ponta e satisfação de sobra.

A  Máxima não para e indo em busca de mais sa-

tisfação e tecnologia de ponta, coloca à disposição do 

mercado sua produção própria de equipamentos de 

CFTV (Circuito Fechado de TV).

O Setor tecnológico da empresa chega ao topo 

com câmeras e equipamentos de gravação, todos pro-

duzidos por nós em parceria com uma das grandes fá-

bricas de Manaus, a Futura.

Agora, o selo de qualidade Máxima também vem 

de fábrica e todos os equipamentos vêm identificados 

com a nossa marca.

Pegando o impulso dessa magnitude, também tra-

zemos para nossos clientes a única câmera de alcance 

em 360° do mercado, a VR CAM, que produz imagens 

em infravermelho; que capta áudio e que tem facilidade  

de acesso, permitindo ao cliente manuseá-la através do 

touchscreen do seu smartphone. 
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Máxima em Destaque
Temos passado por muitas transforma-

ções e muitas ações de engajamento com 

nosso público e com nossos funcionários. 

Aqui você acompanha um pouco de tudo que 

aconteceu dentro e fora da Máxima.

A
ssim como no ano passado, a Má-

xima se planejou para sentir toda a 

emoção do círio de perto, apresen-

tando os bastidores da festa e as pessoas 

que fazem o Círio ser essa expressão de fé 

que tem raízes fincadas também na cultura 

e gastronomia. Apresentamos os melhores 

momentos para o público através nas nossas 

redes sociais e também lançamos a Websé-

rie “Patrimônios do Círio”, em três episódios, 

que evidenciou tudo de sabor; de fé e de cul-

tura da nossa gente, com personagens que 

nos contaram um pouco sobre o que eles fa-

zem e que é diretamente inspirado e afetado 

positivamente pelo Círio e pela fé em Nossa 

Senhora de Nazaré.

Foram vários dias de cobertura. Acom-

panhamos os bastidores da fé, apresentando 

o manto e a missa de abertura da Vigília de 

Adoração ao Santíssimo Sacramento. Fomos 

conferir o serviço de acolhimento e atendi-

mento ao romeiro na Casa de Plácido, um 

trabalho super bonito que atende mais de 30 

mil pessoas, prestando assistência médica.

Mostramos o lado gastronômico do 

Círio. Levamos a “Digital Influencer” Mirella 

Melo para almoçar na Mercearia Vicente e 

conhecer as releituras dos principais pratos 

do Círio; também almoçamos no Veropa e 

conhecemos os pratos mais pedidos no Box 

da Lucia, nesta época, pelos turistas.

Fomos acompanhar também o ensaio 

do Arrastão do Círio da Banda Arraial do Pa-

vulagem que acontece no sábado do Círio 

depois que a Nazinha segue com a moto-

romaria; também capturamos o colorido e 

tradicional Ita Center Parque; as exposições 

em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré 

e o Festival Lambateria que levou uma galera 

para dançar.

#CÍRIOMÁXIMA2017
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Seguir inovando é o que a Máxima busca e faz. 
E criar um dia especial para divulgar novidades 
também. O #AMAXIMACUIDA DAY surgiu 

para apresentar, inicialmente a todo o seu corpo 
funcional, os novos produtos e mais uma ação que 
vai revolucionar a sua forma de comercialização, 
transformando todos os funcionários em potenciais 
agentes de negócios, com capacidade e domínio 
para dar início a uma venda. 

Durante um dia inteiro, uma programação 
intensa de palestras sobre os novos produtos foram 
ministradas por profissionais representantes vindos 
de vários estados do Brasil, para tirar dúvidas e 
fomentar conhecimento para as novas oportunidades 
de negócios que vêm aí.

#AMAXIMACUIDADAY

Máxima em Destaque

Corpo Funcional da Máxima 
participou atentamente das 

palestras

Apresentação do Planejamento Estratégico de Lançamento do 
APP Máxima com a gestora da Máxima, Potira Nogueira

Happy hour com os funcionários 
ao  fim do evento

Palestra Sobre o Sensor 
de Fumaça

Paulo André no 
discurso final

Luiz Mariano da Segware, Tatiane Freitas Coordenadora Comercial, 
Potira Nogueira Gestora de MKT, Jorge André da GSN, Paulo André e 

Paulo Vitor Freitas diretores.

Sorteio de brindes

Erick Almeida, representante da 
Bredi Tecnologia

Funcionário Máxima tirando 
dúvidas sobre o APP

Luiz R. Mariano, representante 
Segware

Waldir de Menezes, 
representante IFASEG

Paulo Vitor na abertura das palestras
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M
ais de uma tonelada de ali-

mentos e seiscentos brin-

quedos foram arrecadados 

pela Máxima junto com seus funcio-

nários para o Natal Solidário de 2017 

e, na manhã do dia 22 de dezembro, 

foram distribuídas na Comunidade 

da Cremação e na Paróquia Santa 

Luzia, no Jurunas. 

É muito bom ajudar o próximo, 

nosso desejo é que isso se estenda 

às pessoas para termos um ano ain-

da mais feliz.

#NATALSOLIDÁRIO

Máxima em Destaque
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#CONFRATERNIZAÇÃOMÁXIMA

Máxima em Destaque

A Confraternização dos funcionários foi em 
grande estilo e ao som de Lambada! 

Funcionários de todas as unidades 
Máxima compareceram à festa “Luau Máxima” que 
ocorreu no Fiteiro com apresentação de carimbó do 
“Filhos da Capital”; DJ Zek Picoteiro e Félix Robatto. 
Para deixar a festa ainda mais animada, a participação 
de Keila Gentil deu um gingado e tanto à pista de 
dança.

Logo na entrada da festa, todos recebiam 
colares havaianos e um copo personalizado como 
brinde. Houve também sorteio de brindes surpresa, 
e a divulgação dos melhores do ano, bem como dos 
funcionários que completavam cinco e dez anos de 
empresa.

Foi uma festa e tanto, por isso, tem os melhores 
momentos aí pra você acompanhar!
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Nossos funcionários estão enga-

jados e se movimentando para alcançar 

mais produtividade e experiência neste 

novo momento de suas carreiras. Ago-

ra todos são agentes de negócios e estão 

preparados para comercializar os produtos 

Máxima. Acompanha um pouco dos des-

taques de vendas do trimestre.Adriano Duarte 

(Técnica Belém)

“Eu estou muito feliz de 

receber esta oportuni-

dade. Posso incrementar 

minha renda e ainda in-

teragir mais com os nos-

sos clientes”

Eden Cristiano 

(Rondante Salinas) 

“Antes, meu trabalho era 

assegurar que tudo esti-

vesse ok com o patrimô-

nio do cliente, agora vai 

além, posso interagir com 

ele também!”

Elaene Cristina

(Financeiro Belém) 

“Essa oportunidade me 

faz aprender mais. En-

contrar maneiras de 

abordar o cliente é uma 

lição de MKT e vendas”.

Elídia dos Santos 

(Administrativo Castanhal) 

“O meu trabalho ganhou 

um desafio positivo: ao 

mesmo tempo que esta-

beleço uma conexão com 

o cliente através do exer-

cício da função, também 

me desenvolvo no ato de 

vender”.

Patrícia Souza 

(Financeiro Belém)

“Vender é algo novo pra 

gente, mas nos faz ter 

mais esse domínio e es-

tamos preparados. Ago-

ra podemos fazer tudo: 

atender, servir, realizar, 

produzir e crescer”.

#AGENTESDENEGÓCIOS

Máxima em Destaque



11

O que vem por aí no digital

“Esse ano as pessoas podem esperar uma Má-
xima cada vez mais conectada e com ações cada vez 
mais coerentes aos nossos valores e ativos que pen-
samos pra marca daqui pra frente. Vamos falar e fazer 
muito dentro das áreas de tecnologia, empreendedo-
rismo e inovação. O uso de personal brands esse ano 
será a tônica de praticamente todas as nossas ações. 
Entendemos o cenário dos micro-influenciadores e 
acreditamos ser o momento ideal pra interagir de vez 
com essa tendência. Caio Vieira, Project Manager na 
Rede Ovelha Negra.”

“Explicar os serviços da 

Máxima através da criação de 

vídeos com visual de jogos anti-

gos com um personagem repre-

sentando a empresa, resolvendo 

diferentes tipos de problemas de 

segurança, é uma forma de se 

comunicar com o público alvo 

de maneira nostálgica, apresen-

tar os serviços de uma forma 

criativa, inovadora e, principal-

mente, sem deixar o clima pe-

sado ao falar de segurança, um 

assunto tão sério.”

Uma das mudanças iniciais da Máxima para o primeiro semestre é a 

apresentação dos novos produtos lançados sob uma identidade visual 

inusitada: baseada na atmosfera dos games. O conceito foi criado pela 

Agência Norte Comunicação e o criativo idealizador do projeto fala um 

pouco sobre como chegou a esta ideia inovadora. 

Confere aí! 

O Planejamento estratégico de MKT 2018 já está 
em pleno andamento e em harmonia com o que está 
acontecendo atualmente, não só nas mídias digitais, 
mas na comunicação como um todo.

Sabemos que a tendência é equilibrarmos as mí-
dias tradicionais e digitais e estamos no caminho certo 
para continuar colocando isso em prática.

Continuaremos criando conteúdo para o Face-

book, Instagram e Youtube, além de aderirmos à mídia 
programática e ao Google Adwords.

Nossas ações serão intensificadas em criar con-
teúdo para chegar mais perto de você e do seu coti-
diano e estamos preparando coisas muito bacanas. 
Aguardem e acompanhem tudo em nossos canais. Te 
inscreve, segue, curte e compartilha o que a gente vem 
fazendo! 

“Tentamos cada vez mais alcançar nosso 

público criando conteúdo e ações que tenham 

certa relevância, trazendo tudo para a realidade 

que vivemos. Em 2018 vamos intensificar isso ain-

da mais e buscar uma participação e engajamento 

ainda maior. Serão ações e campanhas pensadas 

em tocar e envolver a todos. Aguardem que va-

mos surpreender sim!”. Acrescentou Potira No-

gueira, Gestora de MKT.

Novos produtos são lançados 
com um visual diferente

Lucas Brandão, 

Diretor de Criação 

NRT Comunicação
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TV Máxima

C
om o objetivo de comunicar e informar clien-

tes e funcionários, a Máxima criou a TV Má-

xima. O projeto piloto iniciou na sede em 

Belém em novembro, mas já se desenvolveu para a 

unidade de Ananindeua e vai abranger também para 

as unidades Castanhal, Mosqueiro e Salinas ainda nes-

te semestre.

Com conteúdo de relevância interna e 60% 

produzido pela empresa em parceria com a produto-

ra Mídia News, de vídeos informativos; de produtos; 

equipamentos e serviços, além de integrar tudo o que 

acontece nas suas páginas das mídias sociais e levar 

também alguns conteúdos externos baseados nos pi-

lares do bem-estar; tecnologia; sustentabilidade; via-

gem e turismo e dicas do cotidiano tem sido um su-

cesso. Uma mídia in door importante para entreter e 

comunicar a todos que visitam a empresa.

“Acho uma grande iniciativa a Máxima, cada vez 

mais, usar de tecnologia e ferramentas para o bem 

estar de seus colaboradores e clientes.

O conteúdo da TV Máxima é muito diversificado, o 

que torna a programação muito legal e dinâmica. 

Dicas do cotidiano, bem-estar e entretenimento, 

ditam o dinamismo de cada programa. Sem dúvida, 

uma ferramenta de marketing indoor sensacional!”

Lidiane Araujo ( Produção)

Mídia News Produtora

Lidiane Araújo (produção) Mídia News 

Showroom Máxima BelémRecepção Máxima Belém
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Nova Gestão de Pessoas/Academia de Liderança

A 
Máxima vem investindo amplamente, des-

de 2016, na qualificação de seus funcionários 

e, para este ano, o calendário conta com um 

trabalho intenso de ‘Mentoria’, com o intuito de desen-

volver pessoas e fazê-las alcançarem metas, tanto no 

campo pessoal como no profissional. 

Com essa ideia de multiplicação de conhecimen-

to, a Máxima criou a “Academia de Liderança Máxima”, 

que vai colocar os líderes no topo desse aprendizado, 

para que eles possam passar adiante esse conheci-

mento às suas equipes, através de técnicas assimiladas 

nos treinamentos que serão realizados e que compre-

endem os temas: oratória, inteligência emocional, ba-

lanced score card, intraempreendedorismo, coaching, 

trabalho em equipe, entre outros.

“Os líderes da Máxima Segurança que estão parti-

cipando desta formação vão conhecer uma metodolo-

gia exclusiva para agregar o papel de mentor aos seus 

estilos de relacionamento. Assim, de um modo geral, 

poderão ser melhores orientadores, conselheiros e lí-

deres. Atuando como mentores no seu campo profis-

sional, poderão gerar resultados valiosíssimos para as 

pessoas a quem ajudam e às organizações a que ser-

vem”. Afirmou Myrle Braun, empresária, economista/

psicóloga clínica e organizacional, doutora em gestão 

de pessoas e mentora. 

“Esse trabalho inovador de gestão de RH vai ser 

um marco importante para empresa e para as pessoas 

envolvidas. Tanto os líderes como suas equipes e tam-

bém nossos cliente serão beneficiados. Agora todos 

terão embasamento técnico para atender, gerir seus 

departamentos e também 

equilibrar suas vidas 

pessoais e profissio-

nais”. Acrescentou 

Elaine Reis, Gestora 

de RH.

Myrle Braun, Coaching

Elaine Reis, 
Gestora de RH
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Por dentro da Área Técnica Máxima

A 
Nova Máxima também tem modernizado a for-

ma de atender e de solucionar problemas. Na 

área técnica, por exemplo, todos os funcioná-

rios atendem chamados via mobile, através de tablets 

e smartphones. Assim a visita ao cliente é otimizada, 

com rapidez e eficiência.

Outra novidade da área é a ferramenta de Busi-

ness Intelligence que gera um relatório de todo o de-

sempenho de atendimentos técnicos para melhorar a 

performance.

“Antes desta ferramenta atuávamos sem saber 

porque determinado chamado acontecia muitas vezes 

em determinado endereço do patrimônio do cliente, 

agora conseguimos ver a quantidade de disparos de 

alarme, por exemplo, e conseguimos corrigi-lo para 

que o atendimento seja eficaz e sem possibilidade de 

voltar a acontecer, principalmente se a falha for técni-

ca”. Acrescentou Alexandre Oliveira, gestor da área.

Em constante evolução, o departamento técnico 

da Máxima tem acompanhado as principais inovações 

do setor tecnológico para agregar ainda mais valor e 

para solucionar os problemas mais comuns da área. O 

desafio dos profissionais é, ao mesmo tempo, satisfazer 

e alcançar as expectativas mais altas dos clientes.

Área Técnica Máxima Belém
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“2018 iniciou com uma 
perspectiva positiva para nós. 
Completaremos 15 anos de atua-
ção no mercado e mesmo no atu-
al cenário econômico nacional, 
daremos continuidade ao nosso 
planejamento que segue o pla-
no pensado e iniciado em 2016 
com o #AMAXIMACUIDA, que 
vem transformando o modo de 
gerir, pensar, atender e evoluir a 
empresa. Mais duas etapas serão 
realizadas e concluídas este ano.

Continuaremos com nos-
so olhar atento à qualificação 
constante e bem-estar de nossos 
funcionários; lançaremos cam-
panhas ambientais; de saúde; ve-
rão; Círio e muita coisa boa por 
aí.

Abriremos nossas portas a 

novas maneiras de comerciali-
zação, uma já iniciou, transfor-
mamos todos os nossos funcio-
nários em agentes de negócios, 
preparados para atender e ofere-
cer os vários produtos da nossa 
prateleira. Hoje a Máxima tam-
bém produz seu próprio equipa-
mento de CFTV e vamos sim ser 
mais flexíveis com clientes que 
querem locar ou adquirir nossos 
equipamentos. A ideia é, dentro 
desse novo modelo de gestão, 
flexibilizar para atender a qual-
quer necessidade.

Estamos sempre em bus-
ca de aprendizado, tecnologias 
e inovação para revolucionar o 
mercado e conquistar cada vez 
mais nossos clientes, com cuida-
do, respeito e excelência”.

“O ano de 2018 continuará 
sendo muito trabalhoso para mi-
nha diretoria, pois é a que abrange 
maior parte de ações que atingem 
diretamente a empresa. No Recur-
sos Humanos, temos ações conti-
nuadas planejadas com a empresa 
de consultoria M Brauncom todo 
nosso corpo funcional e algumas 
específicas com nossos gerentes 
e supervisores, onde estamos de-
senvolvendo a ‘Academia de Li-
derança Máxima’ que vai abordar 
os temas: Mentoria, Coaching, 
Inteligência Emocional, Recruta-
mento e Seleção, Intra-empreen-
dedorismo, Oratória e Trabalho 
em Equipe. Estamos trabalhando 
na melhoria de nossos processos 
de admissão e pós-admissão para 
melhorar nosso turn over. No De-

partamento Jurídico, estamos in-
tegrando nosso sistema de gestão 
com nossos parceiros para melho-
ria de processos. Na área digital 
estamos integrando a comunica-
ção do nosso site e APP para in-
teragir com nosso sistema de ges-
tão. No financeiro, implantamos 
o projeto ‘Faça Mais com Menos’, 
onde ferramentas de business in-
teligence nos ajudam a identificar 
e melhorar processos para dimi-
nuição de despesas. Iniciamos 
também um trabalho de mento-
ria pessoal com CEO de empresas 
multinacionais, a partir do estudo 
de processos internos para nos 
auxiliar nos novos produtos e mo-
dalidades de venda que já temos 
traçados para lançar em 2018”. 

“Flexibilizar o acesso dos clientes 
aos produtos Máxima de acordo com 
a sua necessidade e realidade e criar 
novas modalidades de abordagem 
aos clientes, é o que está na estratégia 
comercial da Máxima para 2018. 

Agora, além de todos os 
nossos funcionários serem agentes de 
negócios, oportunizando vendas para a 
nossa empresa, já existente carteira de 
clientes, a empresa retorna no segundo 

semestre a captação de novos clientes, 
mantendo o cuidado já aprendido 
nesses dois anos de #AMAXIMACUIDA.

Neste novo modelo de gestão 
comercial, a empresa amplia sua 
atuação na área e possibilita a venda de 
equipamentos de segurança para seus 
novos clientes.

Novas  formas de 
comercialização e de vantagens 
exclusivas vêm aí!”.   

Alfredo Afonso - Diretor Comercial

O que esperar de 2018

Paulo Vitor Freitas - Diretor de MKT

Paulo André Freitas - Diretor Financeiro
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