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avalie sua gestão
O Mahagestão (mahagestao.com.br) é um portal
para micro e pequenas empresas que oferece serviços
gratuitos de avaliação de gestão do negócio. Para ter
acesso ao sistema, os interessados devem acessar a
página e responder um questionário sobre a empresa com informações sobre compras, vendas, estoque,
pagamentos e recebimentos. com base nas informações enviadas, o portal gera o Índice Mahagestão, que
aponta o atual estágio de maturidade da gestão da empresa, trazendo uma análise detalhada com gráficos de
desempenho dos processos do negócio e apontando
as oportunidades de melhoria identificadas. Após o
diagnóstico e a análise dos gráficos apresentados, o
Mahagestão sugere planos de ação, de acordo com
as necessidades de evolução da empresa, disponibilizando uma série de alertas para que o gestor possa
controlar a execução das tarefas propostas. Ao completar a execução do plano, é possível gerar uma nova
análise e atualizar seu Índice Mahagestão, iniciando
um novo ciclo. www.mahagestao.com.br
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Costura
artesanal
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A singer apresenta dois lançamentos de máquinas domésticas
da linha facilita. Os lançamentos reúnem características que
atendem os usuários que utilizam
a máquina para fazer artesanato
como hobby ou que necessitam
de produtos velozes e robustos para
maior rendimento na costura. A facilita 2818 tem casa de botão de quatro
passos, ajuste de comprimento e largura
dos pontos, três posições de agulha, braço livre que facilita a costura em mangas,
punhos e barras e chapa isoladora dos
dentes para bordados livres. O preço
sugerido pela marca para o modelo
é de R$ 669. já a facilita super 2968
tem base plana, que pode ser usada
em mesas ou gabinetes para máquina de
costura, três posições de agulha, motor
de 1,1 mil pontos por minuto e 18 pontos
básicos. O preço sugerido para o produto
é também de R$ 669. www.singer.com.br

sem restos
A empresa americana insinkErator traz
para o brasil cinco modelos de trituradores
de resíduos de alimentos residenciais e sete
modelos comerciais. Os aparelhos podem
ser acoplados a qualquer modelo de pia de
cozinha e eliminam em poucos segundos
sobras e restos de frutas (cascas e caroços),
legumes, ossos, cascas de ovos, entre outros
resíduos orgânicos, deixando a cozinha livre
de odores e da proliferação de insetos e bactérias decorrentes do uso de lixeiras. Para
ligar o triturador, basta o usuário abrir a torneira de água fria, acionar o botão e despejar os resíduos no bocal que substitui o ralo
da pia. Em alguns segundos os resíduos são
triturados e enviados diretamente pela tubulação para a rede de coleta de esgoto e posteriormente a uma estação de tratamento. Os
equipamentos facilitam o processo de reciclagem, já que os resíduos alimentares podem
ser eliminados pelo ralo da pia, direto para a
tubulação, após serem triturados, facilitando
a separação dos outros materiais e eliminando a necessidade do uso das sacolas e sacos
plásticos para o descarte desses resíduos. Os
trituradores têm baixo consumo de energia,
gastando por mês o equivalente a uma lâmpada de 100 watts. www.insinkerator.com.br

acompanhamento de processos
clientes podem ter acesso ao andamento do processo pela internet. O software permite ainda gerar relatórios como
processos por cliente, por advogado
ou por fórum; custos de um cliente; os
compromissos do dia e o relatório de andamento dos processos. O Debit jurídico funciona integrado aos aplicativos da

Debit: site para Advogados – ferramenta que permite consultar pela internet
os processos em andamento; ao Debit
caixa – sistema em que pode ser feito
o controle financeiro dos processos; e
ao Debit sAc, em que são monitorados
e avaliados os atendimentos realizados
pelo escritório. www.debit.com.br
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O Debit jurídico é um software que
permite aos escritórios de advocacia ter
o pleno controle dos processos de seus
clientes. Os prazos, custos e honorários
de cada processo ou mesmo os dados
sobre cada cliente podem ser cadastrados no sistema, e por meio de uma
senha tanto os advogados quanto seus
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