"O mais importante ingrediente na fórmula do sucesso é saber como lidar com as pessoas." P. Kotler Informativo Mensal
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´E TETRA!

Edição comemorativa do Em Trânsito rememora pontos importantes da história da ImTraff em seu aniversário
O dia 11 de maio marca o aniversário da ImTraff, que completa 4
anos nesse ano. Fundada em 2011 por seu diretor, Frederico
Rodrigues, a empresa belo-horizontina iniciou suas atividades com o
objetivo de oferecer consultoria na área de engenharia, com o
diferencial focado na qualidade e no atendimento ao cliente. Os
quatro anos de vida da ImTraff têm peso dobrado, pois a empresa é
uma evolução da antiga EGM Engenharia, empresa de Frederico,
criada em 2006, que atendia a uma demanda bem menor. “A EGM
Engenharia prestava consultorias nas áreas de engenharia e
acústica ambiental. Atendíamos a poucos clientes. No entanto,
devido ao crescente aumento da
demanda, sentimos a
necessidade investir em
A sigla EGM significa
profissionalização e em recursos
«Eterna Gratidão à` minha
tecnológicos. Daí, nasce a
mãe». Foi uma homenagem
ImTraff. Considero que a ImTraff e
do diretor à Val, sua mãe,
EGM fazem parte de uma mesma
que hoje atua no
trajetória
profissional e, por isso,
departamento financeiro da
em
2014
podemos comemorar 8
empresa.
anos de existência”.

´

NUMEROS

A ImTraff - com 4 anos de vida e 8 de trajetória, desde a EGM – tem
observado os desafios do crescimento e buscado amadurecer de
forma sadia, priorizando a qualidade dos serviços e o bem estar de
sua equipe. Já há algum tempo a empresa observou a necessidade
de mensurar a qualidade do ambiente interno, principalmente devido
a problemas provenientes às inevitáveis mudanças que o
crescimento traz às empresas. Desde o início do ano, o diretor
implantou uma novidade. Frederico Rodrigues tem estabelecido
uma série conversas com todos os funcionários, pessoalmente, para
entender a realidade dos processos internos. A ideia é aproximar a
equipe – maior e mais diversificada do que dos tempos de EGM – da
diretoria, preenchendo as lacunas que a correria do dia a dia de uma
empresa cria. Apesar de recente, o procedimento tem gerado
retornos positivos. «Esse novo procedimento tem grande valia, pois
o Frederico fica ocupado com outros afazeres e quase não tem
tempo de ouvir os desejos anseios de seus funcionário e essa
conversa nos deu esta oportunidade. O Diferencial da Imtraff está aí:
valorizar o humano! É necessário que conheçamos o avesso para
entendermos a ‘trama de um belo tecido’», avalia Gustavo dos
Santos, estagiário.

DESTAQUE!

+ DE 200
Número aproximado de
trabalhos prestados pela
ImTraff até hoje.
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 Indicada ao prêmio

Odebrecht 2011;
 Convidada pelo DER

para ministrar palestra
em 2011;

15%
É a média de crescimento
anual do número de
solicitações de propostas.

Crescimento pensado

30%
É a média de crescimento
da receita bruta anual da
empresa.

 Nota máxima em

capítulo de trabalho para
o governo dominicano,
em 2012.

LINHA
DO
TEMPO
1
Do primeiro ano de EGM até hoje, já rodamos muita
estrada. Veja aí:

2013
2006
Nascimento
EGM

2010
Transição:
EGM torna-se
ImTraff

Direção executiva: Frederico Rodrigues
Assessoria Admnistrativa: Luciana Teixeira
Redação: Wendell Silva

2011
1º expansão
física e
atuação em 2
países

2012
Atuação em
12 estados
brasileiros

Duplicação das
estações de
trabalho em
relação ao ano
anterior

2014
2º expansão
física. Atuação
em 16 estados e
4 países

Para enviar sugestões ou solicitar o não recebimento deste informativo, encaminhe seu email para
comunicacao@imtraff.com.br
Acesse as notícias desse informativo também em nosso site: www.imtraff.com.br

mural de
aniversário
Parabéns à Imtraff pelo aniversário. Que vocês continuem
trilhando o caminho do sucesso com a mesma
competência e seriedade que nos fizeram consolidar esta
grande parceria com a JM Souto
Marcelo Souto, diretor executivo da JMSouto

Parabéns à Imtraff e toda a sua
equipe. Desejamos muito sucesso
para a empresa e que esta
parceria com a Tenco traga ainda
mais conquistas para vocês.
Alexandre Araújo, diretor
técnico da Tenco Shoppings
Centers

A Nascentes das Gerais faz história com a
primeira Parceria Público-Privada (PPP),
implantada no Sistema MG-050. Destacamos
o apoio da Imtraff ao nosso departamento de
operações e como o trabalho em conjunto
tem sido fundamental para reduzirmos
acidentes ao longo da principal via de ligação
entre o Centro-Oeste e o Sudoeste de Minas
Gerais

Parabéns a Imtraff pelo rápido reconhecimento da
empresa no mercado de trabalho!
Clarissa Pontes - Analista de estudos e projetos da
ImTraff

Marcelo Aguiar, Nascentes das Gerais
Muchas felicidades a ImTraff, que le
da la opotunidad a jovenes como yo,
en obtener experencia en el area de
Ingenieria. Parabens!!!
Alexander Jimenez - Engenheiro
de Transportes da ImTraff
O sucesso comumente chega para aqueles que estão
demasiadamente ocupados para procurá-lo.
Farney Alcântara - Analista de estudos de tráfego da
ImTraff

Parabéns,
ImTraff.

espaço para foto
ou texto do fred

Nesta comemoração impor tante eu
parabenizo a todos que nos ajudaram chegar
até aqui da forma recompensadora como tem
sido!
Frederico Rodrigues - Diretor Executivo da
ImTraff

