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3Corp Technology tem planos de crescimento em Resende
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Resende

Executivos da 3Corp Technology, empresa de distribuição e solução de infraestrutura
de telecomunicações, instalada em Resende, se reuniram nesta semana com o

prefeito José Rechuan (PP) para a apresentação de planos e projetos para expansão

da empresa na cidade a partir do ano que vem.

Além de Rechuan, esteve no encontro, o presidente da empresa 3Corp Technology,

Giuseppe Forestiero; o diretor de operações, Rodrigo Cavalcante; o Secretário de

Indústria, Tecnologia e Serviços, Edgar Moreira; e o diretor de Atração de
Investimentos, José Carlos Matias.

Outro ponto discutido no encontro foi o desejo da empresa na realização de eventos a

fim de reunir empresários, discutir assuntos atuais do setor de TI, Infraestrutura de
Telecom e levar mais conhecimento tecnológico para cidade e região como vem

fazendo em outros estados.

A 3Corp Technology que tinha sua sede instalada em São Paulo e, em 2011,

transferiu toda a sua unidade para Resende contribuindo assim para o
desenvolvimento do município.

- A grande vantagem de estar na região tem sido a retenção da mão-de-obra mesmo

porque a empresa tem investido em treinamentos. Só em 2012, a 3CORP investiu U$
200 mil em treinamentos trazendo inclusive instrutores da Alcatel-Lucent da França -
afirmou Giuseppe Forestiero, presidente da 3Corp.

Como a empresa está em expansão, o presidente revelou parte de seu planejamento
para 2013: "O faturamento para o próximo ano estima-se em R$ 70 milhões e estão
projetadas mais de 10 contratações para o 1ª trimestre de 2013".

A empresa

A 3Corp Technology é uma empresa nacional que está há 12 anos no mercado e é
voltada para a entrega de avançadas soluções de Infraestrutura de Telecom. A 3Corp
atua como Premium Business Partner da Alcatel-Lucent, integradora das empresas

Genesys e Verint e comercializa plataformas de voz, dados e aplicações,
representando assim uma empresa que opera em mais de 130 países oferecendo

soluções para clientes de todos os portes.

Com atuação nacional, a 3Corp está com sua sede em Resende onde funciona toda

parte de logística, centro de distribuição, laboratório técnico, central de atendimento,
NOC (Atendimento Remoto), administração geral e conta com filiais em São Paulo,

Rio de Janeiro e Brasília.
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O MAKRO e o WALLMART anunciaram que vão crescer. Vão aumentar os cauxas para

tirar mais dinheiro local e mandar para a capital 
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02 EX-FUNCIONÁRIO | 25-12-2012 - 13:46h

Não há trabalhadores de Resende, a empresa paga moradia para esses paulistas

chupa-cabras, que vem e exploram o pessoal da região, achando que ganham bem,
cambada!!! 
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03 RESENDENSE | 22-12-2012 - 14:07h

É TUDO CONVERSA PRA BOI DORMIR!!! NÃO TEM QUASE FUNCIONÁRIO NENHUM
DAQUI DE RESENDE! É TUDO DE SÃO PAULO! OS DAQUI SÃO QUASE QUE

ESCRAVIZADOS! QUEREM FAZER RIQUEZA A CUSTA DO SUOR DE NOSSA CIDADE
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