
Perfil da empresa 
TECNOPIRES 



Quem somos 
TECNOPIRES iniciou suas atividades em 1997, inicialmente sediada em São 
Bernardo do Campo,ABC paulista, está voltada para á venda , prestação de 
serviços de manutenção, assistência técnica em sistemas de pagamentos 
para Vending Machines tais como: Máquinas de Café, máquinas de 
refrigerantes e máquinas de Salgados. Atuamos em parceria com a ABVA 
(Associação Brasileira de Vendas Automáticas) www.abva.com.br 



Nosso Know How 
Criada pelo nosso atual Diretor Técnico/Comercial  Hermes Porto Pires ,a 
Tecnopires foi criada para suportar a necessidade técnica das vending 
machines produzidas pela Metalfrio a Coca Cola em 1994. Inicialmente nosso 
diretor ficou responsável pela estrutura técnica em setembro de 1995,do 
qual,foi gerida até outubro de 1997.A partir daí houve-se uma proposta 
comercial para que montasse um centro de serviços e suporte técnico,pois, 
dentro da indústria ao entender da superintendência da empresa,não 
haveria interesse em oferecer esse modelo de negócios dentro da indústria. 
Diante do cenário foi criada a Tecnopires em novembro de 1997 para dar 
continuidade no atendimento a todos os engarrafadores Coca Cola em todos 
os estados da federação brasileira. 
 
 



Nossos valores 
A TECNOPIRES possui como principal compromisso fornecer produtos e serviços de qualidade que o 
satisfaçam totalmente. 
Buscamos continuamente a melhoria em Qualidade ,Tecnologia e Custo de todos os nossos processos e 
produtos. 
Motivamos e desenvolvemos nossos funcionários ,para que possam contribuir com todo potencial e 
criatividade para o desenvolvimento pessoal e da Empresa. 
Procuramos sempre á evolução tecnológica, para assegurar á liderança de nossos produtos e serviços junto 
aos nossos clientes. 
 
Valorizamos a alta performance ,trabalho em equipe,espírito empreendedor,senso  de urgência,capacidade 
de realização,flexibilidade e integridade.Ser Simples,para ser Àgil. 
Agirmos como "donos da empresa"colocando paixão no que fazemos ,tomando decisões acertadas,visando 
garantir a continuidade e o crescimento da empresa. 
Com uma equipe técnica composta por profissionais de alto nível de qualificação, detêm o conhecimento 
completo da operação e configuração de protocolos de comunicação e dos componentes eletrônicos 
utilizados por esses equipamentos. 
 
Sensível às constantes transformações desse segmento de mercado, direcionou sua atuação focada na 
previsão de soluções customizadas às necessidades de seus clientes, utilizando-se do “Know-how” 
adquirido com máquinas de refrigerantes, salgados e café e ,para o desenvolvimento de novos produtos e 
serviços. 
 
  



. 
 

Nossos Clientes 
Atendemos a maior empresa de vending machines do Brasil ,conhecida como  Grancoffee com mais 
de 20.000 vending machines ,dentre elas:café snacks,refrigerantes.Prestamos serviços a eles desde o 
ano de 2000,quando ainda iniciaram com 10 vending machines.Somos o principal parceiro na área 
técnica oferecendo serviços de manutenção nos aceitadores de notas e moedas,como também, em 
placas de vários modelos e fabricantes de vending machines utilizadas por eles.  
Trabalhamos para a Italian Coffee vending machines desde 1998 atualmente com 2500 máquinas de 
café. 
Trabalhamos para a Brasvending  uma das maiores operadores de vending machines ,atualmente 
8.000 máquinas 
Trabalhamos para a Café Pilão –divisão vending machines,desde 2013.Atualmente com 2300 
máquinas.  
Também trabalhamos para a Coca Cola oferecendo serviços em suas vending machines. 
Oferecemos serviços a todos os pequenos e médios operadores de vending machines do mercado 
brasileiro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nossos Produtos 
Nossa Linha de Sistema de Pagamentos 
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Os nossos serviços 

Manutenção 
 Aceitador de Notas Bv-20/ Bv-100(Com caixa de Dinheiro)  

 
Montagem e Limpeza Geral. 
Efetuamos o reparo e manutenção da linha de Aceitadores BV-100 / BV-20. 
 
Limpeza de Todos os sensores de Leitura e Identificação da Nota com produtos indicados pelo Fabricante. 
Atualização de Software.Ultima atualização desenvolvida pela fábrica,ou seja,melhorando -se a aceitação de 
notas e ao mesmo tempo programando-o para não aceitar notas falsas no mercado. 
Atualização de software (Dataset) . Atualização para aceitar notas de R$2,5,10,10 (plástico),R$20,R$50 & R$100. 
Notas novas de R$ 50& R$100 (2011) podem ser reprogramadas para a aceitação.Para a aceitação de notas novas 
,os aparelhos com entrada de 66mm deverão serem trocadas para 72mm,para que possam ser aceitos as notas 
novas ,citadas acima. 
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Os nossos serviços 
Manutenção 

  

 

 Aceitador de Notas da Linha ( ICT ) 
 

Montagem e Limpeza Geral. 
Efetuamos o reparo e manutenção da linha de Aceitadores da linha (ICT) . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Os nossos serviços 
Manutenção 

  

 Aceitador de Notas Trilogy (Pyramid) 

 
Desmontagem geral. 
Lavagem de todas ás partes mecânicas (aspecto de peça nova)facilitando a validação da nota de real. 
 

Montagem e Limpeza Geral. 
Limpeza de todos os sensores de leitura e identificação das notas com produtos indicado pelo Fabricante . 
Atualização de Firmware.Ultima atualização desenvolvida pela Fábrica ,ou seja,contra notas falsas encontradas 
recentemente.Há a possibilidade de reprogramar para não aceitar no equipamento 
Programação  para aceitação de notas de R$ 2,5,10,20 & R$50& R$100. 
Programação para aceitação de Notas de R$ 50  (Notas novas- edição 2011).Lembrando que para efetuar tal 
atualização ,faz -se necessário a troca da Máscara frontal para entrada de notas de 72mm. 
 

 

 

 

 



 

Os nossos serviços 
Manutenção 

  

 Validador de Moedas WH Munspruffer 

 
 

Montagem e Limpeza Geral. 
Efetuamos o reparo e manutenção da linha de Aceitadores de Moedas WH Munspruffer. 
Trabalha aceitando todas as moedas de Real. 
Possuímos programa e peças originais de fábrica. 
Efetuamos a montagem e desmontagem ,como também, atualização e troca de sensores quando necessários. 
 

 

 

 

 



 

Os nossos serviços 
Manutenção 

  

 Validador de Moedas Comestero RM-5 

 
 

Montagem e Limpeza Geral. 
Efetuamos o reparo e manutenção da linha de Aceitadores de Moedas Comestero RM-5. 
Lavagem de todas as peças mecânicas(aspecto de peças novas) facilitando o reconhecimento das notas.  
 
Montagem e Limpeza geral,trabalha aceitando todas as moedas novas e velhas no tubo de troco. Programação contra 
moedas falsa, etc. Possibilidade de programação para fichas. 
 

 

 

 

 



 

Os nossos serviços 
Manutenção 

 

 

  

 

 Linha de produtos  NRI 
 

Montagem e Limpeza Geral. 
Efetuamos o reparo e manutenção da linha de produtos NRI. 
Lavagem de todas as peças mecânicas(aspecto de peças novas) facilitando o reconhecimento das notas.  
 
Montagem e Limpeza geral,trabalha aceitando todas as moedas novas e velhas no tubo de troco. Programação contra 
moedas falsa, etc. Possibilidade de programação para fichas. 
 
 
 
 

 

 

 



 

Os nossos serviços 
Manutenção 

  

 

 

 

 Validador de Moedas  da linha Coges  com troco e sem troco. 
 

Montagem e Limpeza Geral. 
Efetuamos o reparo e manutenção da linha  Coges Com troco e sem troco. 
Lavagem de todas as peças mecânicas(aspecto de peças novas) facilitando o reconhecimento das notas.  
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Os nossos serviços 
Manutenção 

  

 

 

 

 Linha de produtos  Mei  
 

Montagem e Limpeza Geral. 
Efetuamos o reparo e manutenção linha de produtos  Mei 
Lavagem de todas as peças mecânicas(aspecto de peças novas) facilitando o reconhecimento das notas.  
Montagem e Limpeza geral,trabalha aceitando todas as moedas novas e velhas no tubo de troco. Programação contra 
moedas falsa, etc. Possibilidade de programação para fichas. 
 
 
 
 
 
 

 

 
           

 



 

Os nossos serviços 
Manutenção 

 

 

 

  

 

 Linha de produtos Coinco  
Montagem e Limpeza Geral. 
Efetuamos o reparo e manutenção  linha de produtos  Coinco c/troco. 
Lavagem de todas as peças mecânicas(aspecto de peças novas) facilitando o reconhecimento das notas.  
 
 
 
 
 
 

 

 
           

 



 

Associações dos Setores credenciados 

 
                 

            ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE EQUIPAMENTOS 
                DE EXECUÇÃO AUTOMÁTICA DE ÁUDIO, VÍDEO E OUTROS 

 
 
                                         

  National Association Manufacturing Automatic 

 



 

Responsabilidade Social-Ambiental 
 

 
A Tecnopires acredita que para que o Brasil possa alcançar patamares ideais de vida digna e 
de um país melhor de se viver,faz-se necessário engajar-se na responsabilidade de colaborar 
com os mais desfavorecidos.Além disso ,poder orientá-los educacionalmente sobre vários 
aspectos educacionais,seja ela de natureza social ou ambiental e ou econômica. 
 
Visite nosso site:  http://tecnopires.com.br/index.asp?Canal=Acoes 
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Responsabilidade Social 
 

 

Diante da grande experiência adquirida de nosso diretor Comercial :Hermes Porto Pires,engajamos-nos ainda 
mais no terceiro setor , do qual atualmente o mesmo preside a ONG amigosdogevu(facebook/amigosdogevu) 
que é uma associação de moradores de bairro ,onde há um clube para que possa serem efetuadas as atividades 
físicas, culturais e de lazer para a comunidade. 
 
 
 
 
 
E também foi criada em 2016 a Fundação Hermes Pires 
Facebook/fundacaohermespires 
A mesma realiza trabalhos sociais em local dentro da Fundação Criança de São Bernardo do campo.      

 



 

Agradecimentos 
 

Primeiramente agradecer pela oportunidade a nós oferecida ,de poder participar dessa apresentação e 
proposta de trabalho e juntar-se a sua empresa . 
Esperamos superar as expectativas de atendimento aos clientes e parceiros ,que por consequência afetará 
diretamente a reputação Tecnopires junto a sua empresa e o principal ,o consumidor final que estará utilizando 
nossos produtos. 
A honestidade ,Senioridade e Transparência construiu a reputação de nossa Empresa ao logo desses 22 anos. 
“ We will Grind Together and Shine Together” 
Hermes Pires-CEO 
 
 
 
 

 

 
           

 


