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Em busca de trazer sempre 

boas novidades para você 

que atua no mercado e pro-

cura os melhores fornecedo-

res, a 2A+ está lançou neste 

semestre uma série de Guias 

Anuais Digitais Segmentados 

para facilitar a sua vida na 

hora de organizar uma bem 

sucedida colheita de orça-

mentos que consideram qua-

lidade e boa relação custo-

benefício.  

 

O primeiro foi o GUIA ANUAL 

2A+FARMA - CONSULTORIA 

PARA AS INDÚSTRIAS 2018-

2019. Lançamos agora o GUIA 

ANUAL 2A+FARMA - AUTOMA-

ÇÃO INDUSTRIAL  2018-2019.  

 

A exemplo do anterior estará 24 

horas por dia, o ano todo, a seu 

alcance de qualquer lugar do 

mundo através da internet. Ele 

estará “guardado” para você e 

acessível gratuitamente em 

www.doisamaisfarma.com.br.  

 

A sua coleção particular de 

Guias que você nunca perde e 

está sempre ao seu alcance. 

 

Em conjunto com o Portal de 

Notícias, o Guia proporciona 

uma verdadeira rodada de ne-

gócios permanente entre con-

tratadores de serviços e con-

sumidores de produtos das in-

dústrias e fornecedores qualifi-

cados. 

Estão sendo programados  

outros Guias imperdíveis.  

 

Fiquem de olho, os melhores 

fornecedores estão por aqui 

com as mais interessantes no-

vidades. Aguardem. 

 

 

Equipe 2A+ Portais de Notícias. 
 

 

Expediente – Guia Anual 2A+ Farma – Automação Industrial  
30 denovembro de 2018 a 30 de novembro de 2019 

 
Editores: Alberto Nascimento e Marcelo Nicolósi  

 

Publicidade: marketing@doisamais.com.br 

   

Fale com a redação: 

Avenida Clavásio Alves da Silva, 227/58B, Limão – São Paulo/SP  

CEP: 02722-030   

pauta@doisamais.com.br 

São Paulo: 11-3936-7040 | Curitiba: 41-3085-4558 

CLIQUE  AQUI E ENTRE  EM  CONTATO VIA WHATSAPP 

 

 

 
 

+55 11-3936-7040 

www.doisamaisfarma.com.br 

 

Facebook: www.facebook.com/2amaisfarma 

Instagram: @2amaisfarma 

Twitter: www.twitter.com/2amaisfarmaCLIQUE  

Editorial 
 

 
 
 

 

Os Guias Anuais 2A+ Farma são publicações da 2A+ Comunicação e 

Imprensa LTDA para toda a cadeia de negócios e tecnologia do setor 

farmacêutico. Inclui os fabricantes de medicamentos, matérias-primas, 

embalagens, fornecedores de soluções para arquitetura de salas 

limpas, filtragem do ar, tratamento de água, serviços de qualificação 

e validação, entre outros. 

 

+55 11 3936-7040 

+5541 3085-4558 

marketing@doisamais.com.br 

www.doidsamais.com.br 

 

Facebook: https://www.facebook.com/2Amais/ 

Linkedin: www.linkedin.com/company/3318165 

Twitter: https://twitter.com/2amais 

YouTube: http://www.youtube.com/c/DoisaMaisPortaisdeNoticias 

  

 

  

Guias Digitais Segmentados: a vez da automação  

mercado de Life Sciences 

 

Título 

Título 

 
 

AVISO: 

 
Quer entrar nesta edição 

do Guia?  

Envie e-mail para marke-

ting@doisamais.com.br e 

solicite informações. 

http://www.doisamaisfarma.com.br/
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511985569225
http://www.doisamaisfarma.com.br/
http://www.facebook.com/2amaisfarma/
http://www.twitter.com/2amaisfarmaCLIQUE
http://www.doidsamais.com.br/
http://www.youtube.com/c/DoisaMaisPortaisdeNoticias
mailto:marketing@doisamais.com.br
mailto:marketing@doisamais.com.br
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Índice 
 

Confira especializadas em produtos e serviços as indústrias de life sciences. Inclui 

fabricantes de instrumentos de medição e serviços como calibração, manutenção, 

projetos de sistemas, instalação de equipamentos em campo, validação, rastreabi-

lidade, validação, dentre outros. 

 



  



  



 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Balanço da  
FCE Cosmetique  
e FCE Pharma 

 Guia Anual de Automação 

Edição 2018 surpreende participantes 

A Azbil Telstar atua no segmento de Ci-

ências da Vida junto às Indústrias Far-

macêutica, Farmoquímica, Veterinária, 

Cosmética, Alimentícia, Biotecnologia, 

Gases Medicinais, Equipamentos Médi-

cos, Saneantes, Biotecnologia, entre ou-

tras. Oferece serviços de consultoria pa-

ra uma avaliação das necessidades do 

cliente, em que nossos consultores, após 

realizarem uma detalhada avaliação, 

poderão propor soluções de melhorias 

nos projetos em questão.  

Contamos com um time multidisciplinar 

de farmacêuticos, engenheiros, arquite-

tos, analistas de sistemas.  A empresa 

possui uma equipe de engenheiros profis-

sionais altamente capacitados e experien-

tes em projetos de engenharia complexos 

que permite o fornecimento de soluções 

apropriadas e com boa relação custo-

benefício. 

Também fornecemos serviços de gerenci-

amento de obras e/ou projetos usando 

sistemas comprovados e fluxos de traba-

lho eficazes para oferecer as melhores so-

luções.  

Nosso Sistema de Gestão da Qualidade 

engloba Projetos para Engenharia, Ge-

renciamento de Construção, Assistência 

Técnica e Serviços de Consultoria.  

 

 

 

 

AZBIL TELSTAR 

http://www.doisamaisfarma.com.br/contato/
http://www.farmaceuticas.com.br
https://telstar-brasil.com/
http://www.doisamaisfarma.com.br/wp-content/uploads/2018/09/Agenda-Direito-Regulatorio-EAD-1-compressed.pdf
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A EM & ES Consultoria e Treinamento é uma 

empresa com foco em soluções de confor-

midade para a indústria da saúde e bem-

estar, especializada em comissionamento, 

validação, qualificação, sistema de quali-

dade e engenharia. Além de oferecer trei-

namentos voltados para gestão da qualida-

de.  

A EM&ES é uma empresa multidisciplinar 

composta por Farmacêuticos, Químicos, En-

genheiros e Auditores de Qualidade e Segu-

rança. 

 

A empresa atua nas áreas de  

Sistemas de Qualidade, Engenharia e Segu-

rança, nos principais mercados: 

 

- Farmacêutico 

- Cosmético 

- Saneantes 

- Alimentícias 

- Distribuição farmacêutica e Cosmética 

- Insumos Farmacêuticos  

(Farmoquímicos) 

- Produtos Médicos  

- Veterinário  

- Empresas que tenham por foco a implan-

tação da ISO 9001  

- Terceirização de mão de obra 

 

Para mais informações sobre a empresa, 

acesse: www.consultoriaemes.com.br 

 

 

 

EM & ES 

 

 
A empresa presta serviços na área de Qua-

lidade e Engenharia, com foco no mercado 

de Life Science.  Realiza consultoria sobre 

Documentação, execução de testes na 

área de Validação /Qualificação e Treina-

mentos. Principais mercados de atuação: 

Farmacêutico; Cosmético; Saneantes; Dis-

tribuição; Insumos Farmacêuticos; Produtos 

Médicos; Veterinário. 

 

Áreas: 

Elaboração/Execução de documentos de 

Análise de Riscos com base na GAMP 5, QP, 

QI, QO, QD e Relatório Final dos seguintes 

sistemas: 

– Máquinas de Produção da Indústria  

– Linhas de distribuição de Gases compres-

síveis e especiais; 

– Sistemas Computadorizados; 

– Sistemas de Geração e Distribuição de 

Água Purificada (PW e WFi) e Vapor Puro; 

– Sistemas HVAC; 

– Equipamentos de Laboratórios; 

– Estufas, Autoclaves, Câmaras Frias, Salas 

Climatizadas, etc; 

– Validação de Transporte; 

 

Qualificação e Validação 

– Validação de Utilidades; Validação de 

Sistemas Computadorizados; Pensamento 

Estratégico; Elaboração de Análises de Ris-

cos; Qualificação de Equipamentos. 

  

 

 

DOCTOR QUALITY  

 

Balanço da  
FCE Cosmetique  
e FCE Pharma 

 Guia Anual de Automação 

file:///C:/Users/JOSÉ%20CARLOS/Google%20Drive/PORTAIS%202A+/FARMA/PUBLICAÇÕES%20DIGITAIS/GUIA%20ANUAL%20CONSULTORIAS%202018-2019/www.consultoriaemes.com.br
http://www.consultoriaemes.com.br/
http://drquality.com.br/
http://drquality.com.br/


 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Edição 2018 surpreende participantes 

Edição 2018 surpreende participantes 

Edição 2018 surpreende participantes 

 Guia Anual de Automação 

A EngeNews®, com a sua sede no Rio 

de Janeiro, foi criada para atender as 

necessidades de serviços e dar suporte 

técnico à sua indústria. A empresa está 

preparada para atender os seus clientes 

de forma completa com competência 

e qualidade. Sua equipe está apta a 

dar suporte às indústrias de vários portes 

e ramos de atividade distintos: desde 

grandes laboratórios que necessitem 

assessorias específicas e/ou desenvolvi-

mentos adicionais, até pequenas em-

presas que requeiram estudos de ade-

quação de suas instalações às normas 

vigentes, incluindo redução de custos 

de produção.  

A EngeNews® estabelece com os seus cli-

entes uma parceria que gera uma visão 

completa dos objetivos desejados. Assim, 

é possível desenvolver e implementar as 

soluções mais adequadas às suas necessi-

dades.  

 

Para que a relação com o cliente seja 

mais produtiva, os consultores e técnicos 

são selecionados por suas habilidades e 

conhecimentos específicos, adaptando 

seus métodos à cultura e necessidades da 

empresa. 

 

Para mais informações, acesse:  

www.engenews.com.br 

 

 

 

 

ENGENEWS 

http://www.doisamaisfarma.com.br/contato/
http://www.engenews.com.br/
http://www.farmaceuticas.com.br
http://www.engenews.com.br/
http://www.doisamaisfarma.com.br/wp-content/uploads/2018/09/Agenda-Direito-Regulatorio-EAD-1-compressed.pdf
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RIGOR 

 
 

Fundada em 2010, a Monthac Salas Limpas, 

empresa sediada estrategicamente em São 

João dos Campos (SP), é especializada em 

oferecer sistemas turnkey para projetos e 

instalações em áreas limpas e ambientes 

controlados, com ênfase em projetos e ins-

talações de sistemas de arquitetura, ar 

condicionado e instalações eletromecâni-

cas em geral para esses ambientes. 

 

Atualmente, o foco da empresa são os sis-

temas de arquitetura, com projeto, geren-

ciamento, fabricação e montagem de divi-

sórias e forro em isopainel, portas, visores 

simples e duplos, pass-through, shaft’s de 

retorno, luminárias vedadas com manuten-

ção inferior ou superior, estrutura metálica e 

todos os acessórios e periféricos envolvidos 

nesse tipo de instalação. 

 

Devido à larga experiência com projetos e 

instalações, também realiza consultoria / 

fiscalização / supervisão para sistemas de ar 

condicionado industrial e ambientes contro-

lados. 

 

Para mais informações, acesse:  

http://www.mtc.eng.br/  

 

MONTHAC SALAS LIMPAS  

 

 Guia Anual de Automação 
 

 
 

Formada por profissionais com ampla ex-

periência no Brasil e exterior, a Rigor atua 

no segmento farmacêutico, cosmético, 

alimentício, dentre outros. 

A empresa oferece serviços de consulto-

ria, validação, automação, calibração e 

instrumentação de ponta. Além disso, por 

intermédio de parceria com grandes 

empresas, comercializa uma série de 

produtos. Exemplo disso são os transmis-

sores de última geração, sistemas de 

monitoramento e multifuncionais da em-

presa Vaisala. 

 

A Rigor oferece a seus clientes serviço 

completo de consultoria e produtos para 

implementação de sistemas de monito-

ramento em ambientes de produção (sa-

las climatizadas, câmaras frias, salas lim-

pas, etc), armazenamento e distribuição. 

 

A empresa também presta serviços como 

Mapeamento Térmico. Com o método 

de Mapeamento Térmico da empresa 

não é preciso adquirir dataloggers, anali-

sar cada ponto de medição, copiar e 

colar gráfico ao relatório, nem compilar 

relatório com certificado de calibração.  

 

Edição 2018 surpreende participantes 

https://www.rigorautomacao.com.br/vaisala
http://www.mtc.eng.br/
http://www.mtc.eng.br
http://www.mtc.eng.br/
http://www.mtc.eng.br/
https://www.rigorautomacao.com.br/vaisala
https://www.rigorautomacao.com.br/vaisala
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Edição 2018 surpreende participantes 

Com mais de vinte anos de experiência, 

a Speed Air Filtros e Equipamentos é 

uma empresa especializada na fabri-

cação e comercialização de filtros de 

ar industriais e equipamentos de filtra-

gem. 

 

Apenas matérias-primas de qualidade 

são usadas no processo de fabricação; 

Produtos de acordo com os mais altos 

níveis de exigência; 

 

Infraestrutura adequada aos avanços 

tecnológicos do setor; 

Mão de obra capacitada. 

Ampla variedade de produtos e serviços 

que vão atender por completo as neces-

sidades do seu negócio. 

 

Na área de serviços a Speed possui estru-

tura física e equipe qualificada para con-

sultorias técnicas em: 

Projeto, Instalação e Start up de: 

Sistemas de ventilação; 

Sistemas de exaustão; 

Sistemas de insuflamento; 

Sistemas de renovação de ar; 

Equipamentos de filtragem de água; 

Equipamentos de tratamento de água; 

Sistemas de osmose reversa. 

 

SPEED AIR 

http://www.farmaceuticas.com.br
http://speedair.ind.br/
http://speedair.ind.br/
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Fundada em 2004, contando com profissio-

nais com mais de 15 anos de experiência 

em sistemas para transferência e controle 

de fluidos nas indústrias farmacêutica, ali-

mentícia e cosmética, a ZDL orgulha-se em 

ser a Número 1 em fabricação nacional de 

Válvulas de Diafragma e Amostragem pa-

drão Farmacêutico.   

 

Recentemente, a empresa e a Festo Brasil 

anunciaram uma parceria para atender ao 

mercado farmacêutico, biotech e alimen-

tos e bebidas com uma solução inovadora 

e competitiva. A origem da parceria iniciou 

em meados de 2017:  

“Quando começamos o nosso trabalho de 

desenvolvimento, definimos que precisá-

vamos fazer um atuador que fosse mais 

compacto e com menor peso do que os já 

existentes  em nosso mercado. Foi aí que a 

engenharia da Festo Brasil, com as infor-

mações fornecidas pela ZDL, chegou à 

concepção de um atuador com o design 

definido para indústria farmacêutica. Po-

demos dizer que os novos atuadores aten-

dem toda a concepção de qualidade de 

funcionamento, pois foram realizados diver-

sos testes em laboratórios da Festo Brasil, 

obtendo resultados excelentes de funcio-

namento e durabilidade”, explicou Paulo H. 

Catapreta, Gerente Comercial da ZDL 

Componentes de Processo. 

    

 

ZDL 

https://www.zdlcp.com.br/
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511985569225
http://www.farmaceuticas.com.br
https://www.zdlcp.com.br/

