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aguardamos o seu contato solicitando nossa visita
para nos darmos a conhecer ainda melhor

- Dressadores de Diamante
- Ferramentas Diamantadas
- Rebolos de Diamante
- Alargadores Diamantados
- Brocas Diamantadas
- Diamantes para uso Industrial
- Discos de Corte
- Discos de Corte Diamantados
- Durômetros
- Facas Diamantadas
- Ferramentas para Brunir
- Insertos de Diamante

- Perfiladores para Rebolos
- Rebolos de Corte
- Rebolos para Metal Duro
- Rebolos para Retificação Interna
- Superabrasivos
- Penetradores para ensaio 
de Dureza

- Limas de Diamante

 

Edição do departamento de Comunicação e Marketing da 
Dimas Ferramentas Diamantadas , Ltda
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DIMASFERRAMENTASDIAMANTADAS

, 

MtoM Consulting 
miguel.rodrigues@mtom.com.br

Obedecendo a  uma estratégia de  marketing  elaborada e  implementada  desde o 
último trimestre de 2012, elevando a Dimas Ferramentas para uma nova dimensão
na  relação  com os  seus  clientes utilizando  as  tecnologias  mais  inovadoras  de 
comunicação, desenvolvemos uma aplicação  que permitirá  ao  nosso cliente ter a 
vivência  especial de  uma  experiência a de Realidade  Aumentada, visualizando um 
dos nossos produtos mais importantes....o dressador.

A Realidade Aumentada é  uma tecnologia  que  permite aumentar a informação a  partir  de uma imagem
real, acrescentando  imagens  alográficas  que  o  computador  lê  e  adiciona  os  elementos  visuais  que 
complementam  a  mensagem  que se pretende  passar ao  cliente da Dimas Ferramentas, permitindo ao
mesmo  tempo que  esta  imersão  virtual possa  aumentar  de  forma  decisiva  a  compreensão  sobre  o
produto e sua utilização como ferramenta.
Futuramente a intensão da Dimas Ferramentas, é desenvolver mais aplicações de Realidade  Aumentada
para toda a sua linha de ferramentas especiais, e  como um meio de  informação técnica para os  nossos
clientes, oferecendo assim uma forma inovadora de comunicação e um importante instrumento de venda.
( para ter acesso a esta aplicação, por favor descarregar o link no nosso site totalmente  renovado  dentro 
da nossa parceria tecnológica internacional com a MtoM Consulting e Visual Kitchen ).

Gustavo Carvalho
Diretor Comercial

Marlene Carvalho
Diretora Administrativa

Valter Dias Duarte engº
Diretor Técnico

No inicio do último trimestre de 2012 a Dimas Ferramentas decidiu apostar ainda
mais na  inovação e elaborou uma estratégia de marketing já em implementação
para  os próximos anos, e  que fosse simultâneamente mais agressiva e que nos
colocasse   mais   perto   dos  nossos  clientes,  e  nesta   estratégia  importantes
medidas  seriam  tomadas  até final de  2012  assim  como  durante  este  ano de 
2013,  permitindo  que  a Dimas  se  posicione  no mercado  de modo ainda mais
consolidado, correspondendo á alta competitividade exigida hoje em dia. 
Decidimos desenvolver um novo web site da Dimas Ferramentas mais interativo e intuitivo, e que pretende 
ser  um  espaço virtual onde todos  os nossos  serviços e produtos  sejam  bem visíveis pelo nosso cliente,
refletindo  uma imagem de qualidade  e sofisticação da  nossa empresa em  resposta às exigências de um
mercado altamente competitivo.
Investimentos   em  mais  formação  profissional para os nossos  colaboradores estão sendo programadas, 
permitindo  que  internamente e  também na  produção,  possamos  acompanhar a  evolução   tecnológica
do mercado de ferramentas diamantadas.
Admisão de  novos  colaboradores  para  áreas da  empresa  em  expansão, irá nos permitir prestar novos
serviços e novas linhas de produtos para serem comercializados, são também medidas muito importantes
para a Dimas Ferramentas consolidar o seu crescimento no mercado.
Algumas parcerias tecnológicas estão  também em desevolvimento  com um  único objetivo, o de melhorar
o nosso relacionamento com os clientes conseguindo refletir  plenamente  nos nossos produtos e serviços
toda a experiência e qualidade acumulada nas últimas décadas pela Dimas Ferramentas.
São  tempos  de mudança  que estão criando  impacto profundo  em  todo o  tecido empresarial no País, e 
são estes os momentos que mais nos  inspiram  melhorar a nossa atividade industrial  e comercial,  outras 
decisões e investimentos programados serão comunicados em próximas news letters.

www.dimasferramentas.com.br

O novo  web  site da Dimas Ferramentas   pretende ser um espaço virtual que reflete
integralmente a  operacionalidade e  dinâmica da empresa,  correspondendo  a  uma
atuação mais  agressiva e  estimulante para todos os clientes , fornecedores e ainda
para nós próprios, colaboradores da empresa.

Foi nossa  preocupação  que esta  importante  ferramenta  de comunicação,  desenvolvida  a  partir  da 
plataforma  de marketing  avançado  elaborada,  oferecesse aos nossos  clientes  uma  ampla e precisa 
visão da atividade da nossa empresa, onde possamos divulgar  novas soluções em I&D  desenvolvidas 
pelo  nosso  departamento  de  engenharia,  novos  produtos  serão  comercializados  pelo  nosso setor
comercial, e ainda inovadores serviços internos que nos  permitem estar ainda mais preparados para  o
serviço de alta qualidade que pretendemos oferecer a todos nossos clientes e fornecedores.
Algumas  aplicações de Realidade Aumentada  vão ser desenvolvidas e  integradas no  nosso web site, 
os   catálogos  dos   nossos   principais  segmentos  de  mercado,  estarão  disponíveis   para   consulta
ou   então  poderão ser descarregados  em  PDF,  assim como os  dados técnicos  específicos  de  toda 
nossa linhas de produtos.
Pensamos que conseguimos criar um web site moderno e de fácil consulta, intuitivo e interativo,usando
as mais modernas tecnologias  internacionais  disponíveis,  as mais  avançadas tendências de design e
concepção, tendo sido elaborado em integral alinhamento com a nossa estratégia de marketing.

A MtoM  Consulting   aceitou  com  muito  orgulho o desafio  lançado pela Dimas
Ferramentas,  para  desenhar  uma   platafroma  de  marketing   avançado,  seu
desenvolvimento  e implementação,  permitindo um posicionamento no mercado
mais agressivo, objetivo e eficiente, junto de clientes e fornecedores.
Mesmo num setor da indústria tão específico como é o das ferramentas diamantadas, onde o  impacto
da  alta sofisticação  dos clientes industriais, obriga a uma contínua atenção e atualização,nos permitiu
levar a empresa para uma nova imagem junto ao mercado.
A MtoM Consulting é  uma  empresa que  oferece  serviços  de  cosultoria para  o desenvolvimento  de 
plataformas tecnológicas  avançadas para gestão de  operações e marketing,  onde o  acesso às mais
modernas tecnologias de comunicação e uma ampla experiência internacional, permitem  oferecer aos
seus clientes, serviços inovadores diferenciados e específicos para cada perfil de empresa.
A  MtoM Consulting na sua parceria tecnológica estabelecida  com a Dimas  Ferramentas, contemplou 
na concepção da plataforma de marketing proposta, uma completa  e inovadora  estratégia  comercial,
contemplando  comunicação e  imagem  constitucional através de novo web site e de  uma news letter,
organização interna  mais eficiente como  implementação  de novas tecnologias de  forte  impacto  na 
eficiência  administrativa da empresa, como digitalização de  procedimentos  organizacionais  internos
e externos,  apoio  estratégico no  setor  comercial,  com  segmentação de mercado, novos  catálogos,
reorganização de linhas de produtos, procura de novos  produtos e serviços,  análise de investimentos
de caráter produtivo, e outras áreas de atuação com objetivo de consolidar a empresa no mercado.

Investimento Produtivo é talvez  o mais importante fator de inovação e evolução 
técnica e tecnológica dentro de uma empresa industrial, e a Dimas Ferramentas
consciente  da  sua  responsabilidade  de  décadas  de  atividade  no  mercado, 
prepara  importantes  apostas na  criação de melhores  condições  de produção, 
em setores que respondem a uma forte demanda  do mercado, não apenas em 
sofisticação tecnológica como em qualidade e preço.
Dos diferentes investimentos programados para os próximos  dois anos, queria

dar o necessário destaque para o setor da Galvânica e do Policristalino.
Galvânica é um dos setores  que irá registrar um investimento importante no aumento do número de pontos
de  tratamento,  aumentando  por  consequência de  forma decisiva,  a  nossa  capacidade  produtiva  e  de
resposta  ao  crescente nuúmero de encomendas, que  vem  sendo registrado  continuamente  ao longo  do 
último ano, e com forte tendência para aumentar segundo perspetivas dos nossos clientes.
Correspondendo á demanda e á necessidade de aumentar a nossa oferta no mercado de forma qualitativa 
e competitiva,  estamos preparando investimento no equipamento  tecnológico  necessário, para  produção 
de ferramentas de Policristalino, permitindo á Dimas Ferramentas   oferecer uma  nova  e importante  linha
de  produtos  altamente sofisticados  nos  processos  produtivos, mas  que registram  igualmente uma forte 
demanda  no  mercado , acompanhado a própria exigência de sofisticação  dos  mais  importantes  setores
industriais,  levando   assim  a Dimas  Ferramentas  a  se  posicionar cada vez   mais  no  mercado,  como
empresa inovadora e de forte qualidade e competitividade tecnológica.

Fundada há mais de vinte anos na cidade de Barra Bonita, interior  do  Estado
de São Paulo, consolidou-se na comercialização e fabricação de produtos  em 
aço, no início das atividades trabalharam longos  e atualmente também  atuam 
no mercado de planos.
Contam  com  uma  equipe  de  colaboradores  capacitados  e  treinados,  que 
recebem  investimentos  permanentes  em  qualificação  profissional e  toda  a

a experiência  adquirida ao  longo dos  últimos vinte anos, tem  permitido á  empresa evoluir  em todo o 
âmbito organizacional, refletindo  principalmente na  qualidade e rapidez no fornecimento  de  materiais
aos nossos clientes
Aços  Malta  disponibiliza  uma  unidade  exclusivamente  para  desempenhar  atividades  de  produção,
otimizando a velocidade da fabricação e a  entrega aos clientes, tem   como missão:prestar  serviços de 
alta qualidade, atendendo aos mais variados segmentos industriais, através de uma relação de parceria 
profunda com os seus clientes.
Aços Malta , pela  sua  grande exigência de qualidade nos produtos e  serviços  fornecidos pela  Dimas
Ferramentas, é um  dos nossos principais  clientes e  pela  colaboração  comercial  com  esta  empresa 
temos justificado  muita da nossa evolução técnica como fornecedores qualificados.

Aços Malta
www.acosmalta.com.br

inovação

modernização

No nosso novo site, descarregue o link e viva a experiência
de realidade aumentada

Os novos e importantes investimentos na Dimas Ferramentas, irão permitir  cada
vez  mais  corrresponder  á preferência  dos  nossos clientes,  e  novos produtos
e   serviços  serão  oferecidos   ao   mercado   em   breve,  como   resultado   do
desenvolvimento  de importantes parcerias, no  entanto um dos  nossos produtos
mais comercializados terá um novo posicionamento dentro dos nossos segmentos
de mercado...o dressador.
Sendo um dos produtos mais comercializados pela Dimas Ferramentas nas últimas décadas, foi por essa
razão  um  dos  produtos que  nos permitiu no setor produtivo registrar uma maior evolução na  produção,
pois  nos  obriga a  uma  constante  atenção na seleção das  melhores  matérias primas,  nos  processos
produtivos  mais  avançados  e  na  evolução tecnológica  de  muitos  dos  setores  industriais  onde  esta 
ferramenta é utilizada.
Hoje em dia produzimos centenas de dressadores  anualmente,  utilizados  nas  mais diversas  industrias  no
no mercado nacional, somos mais competitivos em preço e assumimos o compromisso de uma qualidade
excepcional,  oferecendo   aos   nossos  clientes   muito   maior  número  de  dressagens  por  peça,  e  a 
possibilidade de desenvolver e fabricar peças específicas para serem utilizadas  como ferrramenta.
Estas são  as  principais  razões do  nosso  sucesso, e  os  dressadores  são  uma das  maiores  apostas
da  Dimas Ferramentas  para os próximos  anos, queremos ser ainda  mais atuantes e fortes no mercado,  
oferecendo ferramentas  de  alta  qualidade  a  um  preço  altamente  competitivo   para nossos clientes e
distribuidores, sendo este um dos objetivos mais importantes para 2013.

nossa ferramenta ..o dressador

Adriana Santos
Administrativa Comercial

www.mtom.com.br
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Dimas Ferramentas Diamantadas
extensa gama disponível
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novo site interativo

plataforma tecnológica

investimento produtivo

estratégia comercial

clientes e mercado


