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eMaint amplia escritórios de New Jersey/USA para um Time maior   
 

Provedor de Sistemas de Gestão de Manutenção nas Núvens espera crescimento contínuo   
 

Julho 9, 2013 (Marlton, N.J.) – eMaint Enterprises, Líder global de serviços de gestão de 
manutenção nas núvens, anuncía hoje que está expandindo seus escritórios de New Jersey, 
Estados Unidos com abertura official de novos escritórios em 18 Julho próximo.  
 
A nova localização, do outro lado da avenida dos atuais escritórios centrais da eMaint, irá 
acomodar 12  funcionários dos times de vendas e marketing, liberando mais espaço no edifício 
central aos times de serviços.  
 
“O pilar de nosso sucesso tem sido sempre serviço ao cliente excepcional,” diz o CEO e 
Presidente da eMaint Brian Samelson. “Tem sido nossa prioridade a expansão dos serviços 
profissionais e de suporte de linha de frente, afim de acompanhar o rítmo de nosso crescimento 
geral e assegurar aos nossos clientes que recebam um serviço exemplar na medida que 
continuamos crescendo.”  
 
A abertura dos novos escritórios em Marlton vem junto com a recente expansão que realizamos 
na Florida com a adição de vários novos membros para suporte da linha de frente e times de 
serviços profissionais. A eMaint recentemente completou reformas no edifício de Marlton para 
acomodar o crescimento de seu time de tecnologia.  
 
A empresa emprega 42 profissionais e está recrutando mais oito. Além dos escritórios em 
Marlton, a empresa tem uma base em Estero, Florida, e em breve deverá anunciar a abertura de 
escritórios na Florida e Europa.  
 
“Na medida que nosso time e serviços cresçam e se aprimoram, é importante expandir e 
atualizar nosso espaço de trabalho,” diz Samelson. “Esta expansão irá ajudar a reforçar nosso 
time, que é o núcleo do crescimento de nossa empresa e continuar criando oportunidades de 
trabalho para profissionais de tecnologia experientes, bem como recem formados com 
qualificação.”  
 
A eMaint recentemente foi agraciada com o premio “2013 South Jersey Entrepreneur Award” 
do jornal Philadelphia Business Journal por seu rápido crescimento. A empresa teve um 
crescimento de receita de 42 % em 2012 contra o ano anterior e 138 % de receita em 2012 num 
período de três anos. O staff mais que triplicou desde o início de 2010. 
 

-mais-  



 
 
A empresa também foi nomeada a segunda empresa de crescimento mais rápido do Sul de New 
Jersey e foi classificada como uma das empresas privadas de maior crescimento na região de 
Filadelfia pelo Philadelphia 100.  
 
A eMaint foi reconhecida como uma empresa pequena e inovadora pelo SmartCEO e recebeu 
um premio de melhor Software as a Service  (SaaS) da THINKstrategies, Inc. baseado no 
benefício mensurável de negócios que a solução eMaint X3 oferece aos seus clientes.  
 
Sobre eMaint Enterprises, LLC: eMaint, líder em soluções de CMMS on-demand, vem 
fornecendo soluções de software de gestão de manutenção desde 1986 e foi um dos primeiros 
fornecedores de CMMS a desenvolver um "Software as a Service" completamente baseado na 
web (SaaS) para implementação mais rápida, a um custo total de propriedade mais baixo. 
 
A base de clientes da eMaint é composta por mais de 18.000 usuários em todo o mundo em 
2.000 locais que vão desde pequenas e médias organizações da Fortune 500, incluindo 
fabricantes, prestadores de serviços, operadores de frotas, empresas de energia e serviços 
públicos, estabelecimentos de saúde, universidades, municípios e instalações e gerentes de 
propriedade. Para mais informações sobre a eMaint, produtos e serviços, visite o site em Inglês 
da eMaint em www.emaint.com, o site espanhol em www.emaint.mx o site do Reino Unido em 

http://www.emaint.co . uk / ou o site no Brasil http://emanut.com.br/ 
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