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eMaint com sede em Marlton, NJ duplica o faturamento  
e triplica a organização desde 2010 

    
 
Abril 1, 2013 (Marlton, NJ) - Durante um período no qual as empresas estão dispensando os 
funcionários e reorganizando-se, eMaint Enterprises situada no sul do estado de Nova Jersey, 
Estados Unidos, lider em tecnologia, oferecendo serviços e um software de CMMS nas núvens, 
anunciou hoje um faturamento e crescimento de staff significativos ao longo dos últimos 3 anos. 
 
O faturamento da eMaint em 2012 cresceu 45% em relação ao ano anterior, e 167% no 
acumulado desde 2010. “ Nossos clientes, que vão desde uma fazenda familiar até 
corporações multinacionais, estão vivendo desafios economicos como todos os outros”, diz o 
CEO da eMaint, Brian Samelson. “Isto significa, mais do que nunca, que eles precisam de 
parceiros que possam ajuda-los a economizar dinheiro e tempo. A eMaint tem provado que 
pode faze-lo, e os clientes tem nos recompensado com seu negócio e boas referências. 
 
Para suportar este crescimento de faturamento, a empresa mantém o ritmo contratando mais e 
mais pessoas, triplicando o staff nos últimos 3 anos.Somente em 2013, a eMaint contratou 15 
novos funcionários, a grande maioria recém formados. Existem boas razões para manter um 
fluxo constante de recém formados juntando-se à empresa. “Estamos sempre buscando 
funcionários com alto nível de energia, que tragam idéias novas, e estejam abertos à uma 
cultura de mudanças rápidas, na medida que nosso negócio está sempre se adaptando para 
atender as necessidades de nossos clientes”, diz Jon Hollander, Vice Presidente Executivo de 
Operações da eMaint.  
 
O principal produto da eMaint é o software X3 CMMS (Sistema Computadorizado de Gestão de 
Manutenção). 
O X3 é suportado por uma gama de serviços - desde a implementação até treinamento em 
aplicações avançadas como manutenção preditiva e integração com aplicações de terceiros. O 
modelo SaaS - Software como um Serviço realça um alto grau de configuração e modelos 
flexíveis de precificação, voltados para as necessidades e tamanhos do negócio. Suporte para 
dispositivos móveis tornou a aplicação ainda mais acessível para uma força de trabalho de 
técnicos que não necessita mais estar no escritório para acessar um computador e o sistema. 
A base de clientes da eMaint ultrapassa 18.000 usuários em aproximadamente 3.500 sites. A 
eMaint também alcança um alto índice de retenção de clientes de 96%. 
Em 2012 a eMaint foi nomeada a 5a. empresa privada de crescimento mais rápido no sul de 
Nova Jersey pelo Philadelphia Business Journal, recebeu a premiação BOSS (Best of SaaS 
Software) da THINKstrategies e foi incluída na posição honrosa do  “Phily 100” das empresas 
privadas com crescimento mais rápido pelo Forum “Entrepreneurs” da Grande Philadelphia. 
 



 

 

“Não é comum para uma empresa que está no mercado tanto tempo como nós, de ver o nível 
de crescimento que tivemos nos últimos anos” diz Samelson, que fundou a eMaint. “ Nossa 
chave para o sucesso é simples: Escutamos e respondemos às necessidades dos clientes. 
Quando dizemos, ‘seu sucesso é nossa missão’ não é apenas um slogan.” 
 
 
   
Sobre a eMaint Enterprises, LLC: eMaint, empresa líder em soluções de CMMS on-
demand, vem oferecendo software de gestão de manutenção desde 1986 e foi das 
primeiras empresas a disponibilizar uma solução via web no modelo SaaS (Software 
com um Serviço) para uma implantação rápida e de baixo custo de propriedade. A base 
de clientes da eMaint consiste de mais de  18.000 usuários ao redor do mundo em 
3.500 sites de pequenas e médias organizações, até corporações da Fortune 500 
incluindo fábricas, prestadores de serviços, operadores de frotas, empresas de energia 
e utilidades, empresas de saúde, universidades, prefeituras e gestores de propriedades 
e facilidades.  
 
Para maiores informações sobre os produtos e serviços da eMaint visite nossos sites 
em Inglês em www.emaint.com , site no Reino Unido em www.emaint.co.uk , em 
Espanhol www.emaint.com/index-esp , em Português em http://br.emaint.com/index.php 
        


