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Startup idealizada em Juiz de Fora 
desponta e já é referência no mercado

• Gerencia a 
eficiência da 

indústria

• Fornece prazos 
de entrega com 
maior precisão

• Identifica os 
gargalos da 
produção

• Conecta a AG Plast 
como um todo

• Monitora o 
processo de 
produção em 
tempo real

• Auxilia o 
Planejamento 
e Controle da 

Produção

SISTEMA SYNTERA

Processos de produção 
cada vez mais eficien-
tes, autônomos e custo-

mizáveis. Conexão de máqui-
nas, sistemas e ativos criando 
redes inteligentes ao longo 
de toda a cadeia produtiva. 
E mais. A sua indústria des-
pontando na era da tecnolo-
gia de ponta, com as princi-
pais inovações nos campos 
de automação, controle e TI, 
aplicadas aos procedimentos 
de manufatura. Essa revolu-
ção, idealizada por quatro 
jovens e já aplicada no mer-
cado, ganha adeptos ávidos 
pelo desenvolvimento do seu 
negócio e, o melhor, a valores 
bem mais acessíveis. Assim 
nasceu, fadada ao sucesso, a 
Automaway – Sistemas Inte-
ligentes. 

João Celson de Paula Jú-
nior, Yuri Louzada Guima-
rães, Rafael Carvalho e Victor 
Mautone aliaram conheci-
mento, pesquisa e expertise 

de mercado para criar uma 
ferramenta providencial para 
empreendimentos do seg-
mento industrial. “Em uma 
pesquisa feita pelo Sebrae, foi 
identificado que as indústrias 
da Zona da Mata possuem 
uma boa estrutura física, mas 
não possuem integração em 
seus sistemas, fazendo muita 
coisa de forma manual. Resol-
vemos apresentar uma solu-
ção que cobrisse essa lacuna 
a preços muito mais competi-
tivos”, afirma João Celson.

O êxito foi tanto que a 
Agplast, referência em fabri-
cação de frascos plásticos em 
polietileno (PE) e polietileno 
tereftalato (PET), apostou na 
ideia e já enxerga no software 
um gigantesco aliado para a 
produção e o planejamento 
estratégico da fábrica. Para 
o empresário Anderson Gui-
marães, a capacidade de 
operação em tempo real, que 
consiste na aquisição e tra-

tamento de dados de forma 
instantânea, permite toma-
das de decisões rápidas, agi-
lizando os processos e colo-
cando a industria à frente da 
concorrência.  “Até os nossos 
representantes também con-
seguem acessar de onde es-
tiverem, dando um feedback 
imediato e com total trans-
parência aos clientes. Além 
disso, o monitoramento re-
moto descentraliza muitas 
ações e nos deixa livre para 
cuidarmos efetivamente do 

nosso core business”, diz An-
derson em elogio. 

Pronto para romper as 
fronteiras de Minas, os ide-
alizadores garantem que o 
software é totalmente adap-
tável a qualquer planta in-
dustrial e pode ser integrado 
aos sistemas que as fábricas 
já utilizam. “O produto é fle-
xível, simples na instalação 
e, o mais interessante, os 
custos estão bem mais aces-
síveis que os que já rodam no 
mercado”, completam.
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