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“Se você acha que pode ou que não pode não importa,

o que importa é que em ambas afirmações você esta certo”
JULIO DE CAMPOS

Henry Ford

CEO
O Empreendedor Julio de Campos iniciou suas atividades em abril de 2003 na cidade de São
Paulo, capital. Sua primeira atividade foi a comercialização de folhetos e principalmente cartões
de visitas; após a terceira falência. Como sempre vale tentar novamente, a idéia era iniciar um
WWW.JULIODECAMPOS.COM.BR

negócio que não houvesse necessidade de investimento inicial ou melhor, "zero investimento" e
essa foi a idéia provinda de um amigo: Revender serviços gráficos e serviços de tecnologia e
web, assim criando o Grupo Julio de Campos, homenagem ao ser avô.

O SUCESSO É EM CONJUNTO DE FATORES
Dentre esses fatores, um com certeza é uma equipe bem preparada, equipada, estruturada e disposta.
Contamos com a presença de profissionais de qualidade e bagagem.

PABLO BRITO
Diretor de Arte e Gestor de Marketing
Formado em Processamento de Dados e Web
Design pela UniCastelo e formado em Gestão
em Marketing pela Uninove, Pablo desde
2009 esta na área de Design agregando valor
ao Grupo Julio de Campos com seu
conhecimento.

MODELO DE GESTÃO
Comum a todas as empresas do Grupo Julio de Campos, o modelo de governança e gestão tem como foco o
crescimento sustentado de longo prazo, amparado por quatro pontos estratégicos:

CRESCIMENTO

PESSOAS

MARCA

IDENTIDADE

Instalações e condições de trabalho
fazem dos nosso produtos e serviços
os melhores do mercado. Pesquisas
e desenvolvimento fazem de nossas
aplicações excelente investimento
por nossos clientes com retorno do
investimento garantido.

O Grupo investe na atração,
retenção e manutenção de pessoas
preparadas para o crescimento e
que combinem potencial,
desempenho e interesse na
oportunidade de viver desafios de
diferentes naturezas.

Em 2011 a AT&D redesenhou sua
marca corporativa. Mais leve e
moderna ela reflete com fidelidade
o perfil global da organização e seus
diferenciais: inovação e capacidade
de se reinventar a cada dia,
mantendo-se à frente de seu tempo.

O jeito de ser das empresa que
compões o conglomerado Julio de
Campos está expresso em sua Visão,
Valores, Políticas e Gestão, nas
Normas de Conduta Interna nos
Princípios de Sustentabilidade.

VISÃO

POLÍTICA DE QUALIDADE

Assegurar nosso crescimento e
perenidade como um grupo de
pequenos negócios que em breve
serão Grandes Empresas, muito
trabalho e dedicação das partes
envolvidas, com foco na criação de
valor econômico, ambiental e social

A aplicação das novas tecnologias, o
aprimoramento constante na relação
com o mercado, tendências,
parcerias, processos eficazes,
comprometimento com a satisfação
total de nossos clientes, superando
sempre suas expectativas. Respeito
e dedicação a nossos parceiros,
fornecedores, concorrentes,
colaboradores e de todos os
envolvidos e demais partes
envolvidas em nosso mercado de
atuação.

MISSÃO

POLÍTICA AMBIENTAL

Inovar e desenvolver de forma
multifuncional soluções, produtos e
serviços nas nossas áreas de
atuação, visando intrinsecamente à
lucratividade sob condição da
qualidade total e a satisfação total
dos nossos clientes.

O Grupo JDC adota como Política
Ambiental a busca constante de
informações, análises dos nossos
processos, aplicações tecnológicas
internas e externas, conscientização
de pessoal, parcerias com a
comunidade, fornecedores e cientes
a buscar meios e procedimentos que
não venham gerar danos e/ou
impactos ao meio ambiente.

A AT&D Technologies ao longo da sua trajetória aperfeiçoou seus processos fazendo a diferença de

TECNOLOGIA

verdade na criação e desenvolvimento de sites, sistemas e soluções inteligentes. Nosso processo é
dividido em etapas pré-definidas, proporcionando maior controle do andamento de seu projeto.

A Agência VPC oferece a mais alta tecnologia e conhecimento em comunicação, marketing,

MARKETING E DESIGN

propaganda e design. O ambiente criativo proporcionado pela nossa equipe unindo idéias, conceitos,
objetivos e metas do seu negócio, inspira-nos a criar soluções visuais com excelência.

A Gráfica Poder busca de oportunidade e iniciativa, isso resume nossa chegada ao mercado gráfico.

COMUNICAÇÃO VISUAL

Por meio de nossos diferenciais competitivos como preço, promoção e entrega. Nossa característica
de comportamento empreendedor foi o que nos fez fomentar um negócio inovador e acessível.

A JR Investimentos é uma empresa de investimentos alternativos, com forte atuação em fomentar,

INVESTIMENTOS

captar negócios, gerar lucro à empresas, parceiros e investidores com uma cultura organizacional que
prima pelos valores e princípios de qualidade, excelência em todas as nossas atuações.

AT&D TECHNOLOGIES
UMA EMPRESA 360º

Rápido, fácil e seguro
A AT&D Technologies ao longo da sua trajetória

Toda empresa hoje precisa aparecer,
e nós sabemos disso, com isso,
implantamos as melhores idéias
para sua loja, site e sistema.

aperfeiçoou seus processos fazendo a diferença
de verdade na criação e desenvolvimento de sites,
sistemas e soluções inteligentes. Nosso processo é

Curta e comente

dividido em etapas pré-definidas, proporcionando

Desenvolvimento, acompanhamento e
revisão de redes sociais, métricas
analisadas e estudadas.

maior controle do andamento de seu projeto.

Inovar e desenvolver de forma Multifuncional
soluções,

produtos

e

serviços

em

Cresça e apareça

nossos

Uso de ferramentas como Google
Adwords, Analytics, Face Ads
entre outros faz a diferença na
comunicação da sua empresa.

segmentos de atuação, visando intrinsecamente à
lucratividade sob condição da satisfação total de
nossos clientes e dos clientes de nossos clientes.

11 2073-6359
www.atedtechnology.com.br

AGÊNCIA VPC

SUA MARCA CHEGARÁ ONDE VOCÊ QUER
Criar para comunicar
O ambiente criativo proporcionado pela nossa

Imagens, desenhos, gráficos, fotos e
tudo que sua empresa precisa para
se comunicar da forma adequada.

equipe unindo idéias, conceitos, objetivos e metas
do seu negócio, inspira-nos a criar soluções visuais
e estratégias com excelência fazendo com que sua

Publicidade e Marketing

empresa seja vista e os resultados apareçam.

Quem não se comunica não sai do
lugar, seu produto ou serviço precisa
de um planejamento certo.

Com máquinas de última geração, com resoluções
que fazem nos alcançar a perfeição na qualidade,

Campanhas

dando vida e realidade as nossas impressões e

Trabalhe e desenvolva todo tipo
de comunicação possível, não
economize quando o assunto é
retorno de investimento.

idéias, excelência nos trabalhos de comunicação .
Aumente

a

visibilidade

do

seu

negócio,

desenvolvemos seu web site com design e

inovação, mostrando ao seu cliente a credibilidade
que seu negócio precisa ter.

11 2609-0455
www.agenciavpc.com.br

GRÁFICA PODER
IMPRIMINDO SOLUÇÕES

Produtos diferenciados
Busca de oportunidade e iniciativa resumem

Trabalhamos com uma gama de
produtos que são referencia no
mercado de gráfica.

nossa chegada ao mercado gráfico, por meio de
nossos diferenciais competitivos.

Nossa

característica

de

Entrega personalizada

comportamento

Entregamos nossos produtos onde
você estiver, nossa entrega é
diferenciada em muitos aspectos.

empreendedor foi o que nos fez fomentar um
negócio inovador. Imprimir soluções, visando
sempre a satisfação do cliente é o nosso principal
ponto de partida para o sucesso desejado. Preço,

Preço sem igual

qualidade, comprometimento, competitividade,

Nossa tabela de preço não tem
igual, trabalhamos com os valores
mais baixos que você já viu.

resiliência, iniciativa e criatividade, ser referência
em impressão e com excelência em logística são

apenas alguns dos nossos objetivos e sonhos a ser
alcançados

11 3854-5142
www.graficapoder.com.br

JR INVESTIMENTOS
AQUI SEU DINHEIRO TEM VALOR

Estratégias
Nossa estratégia de investimentos e
captação de recursos, não está
limitada a setores específicos.

Fundada em 2015, vem buscando seu espaço no
amplo mundo dos negócios inovadores. Nossa
empresa diferencia-se por sua solidez, segurança
e nas oportunidades rentáveis oferecidas aos

Private Equity

investidores.

Mais uma solução da JR e uma
excelente oportunidade para você
fazer sua empresa crescer.

A idealização dos projetos estrategicamente
planejados e executados, atuando com excelência
em todos os negócios que nos propomos a

Venture Capital

executar. Todas as oportunidades oferecidas pela

Um forte time de gestores
experientes em projetar seus
negócios para um futuro promissor,

JR tem 100% de garantia real

A JR Investimentos visa atuação mundial, porém,
o foco no mercado brasileiro se da por acreditar
num pais que oferece um enorme potencial de
crescimento.

11 2073-6359
www.jrphb.com.br

NCS IT SOLUTIONS

JDCP&H

Soluções em tecnologia

O norte que sua empresa precisa

Desenvolvemos sistemas sob medida, módulos
integrados que se adéquam as necessidades da gestão
do seu negócio em formato 360ª, com rapidez,
segurança e eficiência para enfrentar os desafios
propostos pelo seu mercado competitivo, visando
satisfação e sucesso futuro do seu empreendimento.

A JDCP&H Partners além de ter o papel principal em
nortear a controladoria e gestão estratégica dos
negócios do Grupo Julio de Campos, analisa novos
negócios, investimentos, e o aprofundamento contábil,
visando sempre o crescimento do conglomerado e
extinção de fatores causadores de prejuízos e perdas.

Sistemas sob medida

Gestão estratégica

Integração total

Análise de novos negócios

www.ncsitsolutions.com.br

www.jdcpeh.com.br

PRIXX CORP

CHEF PRINT

PLC CLASS

QUINTAL DA MATA

Originalidade e variedade

A facilidade para todo Chef

O seu sonho está próximo

Agora é hora de relaxar

Distribuidora de perfumes e
cosméticos importados utilizando
dos melhores fornecedores oficiais e
um casting dos mais atualizados e
conceituados itens de perfumaria.

Com o intuito de facilitar e aumentar
a comunicação e credibilidade dos
estabelecimentos que trabalham
com alimentação a Chef Print tem a
idéia de facilitar o alcance de novos
clientes para eles.

Uma empresa de locação de veículos
de luxo, para as mais diversas
ocasiões. O objetivo é proporcionar
aos clientes além de conforto,
segurança, serviços personalizados e
diferenciados.

Desde a idealização até a realização
do projeto, tudo feito e executado
com especial carinho para receber
aqueles que gostam de muito verde,
paz, tranqüilidade e contato direto
com a natureza.

Garantia e qualidade

Comunicação

Conforto

Infra estrutura

Produtos originais

Preço baixo

Segurança

Natureza

www.prixxcorp.com

www.chefprint.com.br

www.plcclass.com.br

www.quintaldamata.com.br

MILLIONNAIRE PARFUMS

PEGA VISÃO MODAS

UNION LEGIS

ATHOS ENGENHARIA

Produtos com qualidade

O estilo que você precisa

Formando ciclos

Construir e manter

Diferente da Prixx a Millionnaire é
uma loja virtual de perfumes e
cosméticos importados utilizando se
dos melhores fornecedores oficiais e
um casting dos mais atualizados para
atendimento ao varejo.

Distribuição para atacado e varejo
de artefatos de vestuário com
representações das mais variadas e
conceituadas marcas de roupas,
masculino, feminino e kids.

Oferecemos sistemas informatizados
para gestão de SSMAQ,
proporcionando uma ciclo completo
no atendimento as normas,
legislação e órgãos competentes
relacionados ao Sistema de Gestão.

Alto conhecimento científico,
econômico, social e prático, com o
intuito de inventar, desenhar,
construir, manter e
melhorar estruturas, máquinas,
aparelhos, sistemas, materiais e
processos.

Loja virtual

Marcas famosas

Informatização

Conhecimento

Preço baixo

Atacado e varejo

Sistema de gestão

Soluções

www.millionnaireparfums.com.br

www.pegavisao.com.br

www.unionlegis.com.br

www.athos.com.br

VENHA TOMAR UM
CAFÉ CONOSCO
TEL.: 11 2073-6359
JULIO@JULIODECAMPOS.COM.BR
WWW.JULIODECAMPOS.COM.BR

