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eMaint expande para a Florida com a abertura de um 
novo escritório internacional  

 
Sergio Plaut promovido a Diretor de Operações Internacionais; 
Andre Morige e Dan Duran contratados como Especialistas de 

Suporte Internacional 
 
Abril 9, 2012 (Marlton, NJ) – eMaint Enterprises, LLC, líder mundial em 
sistemas de gestão de manutenção on-demand desde 1986, anunciou 
hoje que abriu um novo escritório em Estero, Florida.  O escritório da 
Florida é parte da expansão Internacional da eMaint para dar suporte à 
crescente base de clientes no Sul dos Estados Unidos e América Latina.
 
“Este é um passo muito importante para nós da eMaint,” diz Brian 
Samelson, CEO e Presidente da eMaint. “Com nossa base de clientes 
global, a abertura do escritório na Florida irá nos permitir dar um 
suporte ainda melhor para nossos clientes com suas operações no 
exterior. Temos clientes na Florida, no Sul dos Estados Unidos e estamos 
satisfeitos de poder criar empregos nesta região. Sergio e seu time 
estabelecem um alto padrão de excelência, e estamos otimistas com o 
crescimento deste time.”
 
O principal produto da eMaint, Computerized Maintenance Management 
Software, o X3 CMMS, é utilizado em centenas de sites de clientes em 
23 países em  8 idiomas.  O suporte ao produto em Espanhol e tambem 
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Português é utilizado por diversos clientes com necessidades de suporte 
bi-lingue.
 
Sergio Plaut foi promovido a Diretor de Operações  Internacionais e 
estará liderando o escritório na Florida e a eMaint International. Nesta 
posição, ele irá desenvolver estratégias de mercado e fazer crescer os 
negócios da eMaint nos mercados internacionais com vendas e serviços e  
oferecendo suporte técnico aos clientes desta região. 
 
Anteriormente à sua promoção Plaut, nascido no Brasil e com formação 
em Engenharia Mecânica trabalhou como consultor para empresas 
Americanas com negócios no Brasil. Durante este período como 
consultor para a eMaint, Plaut que é fluente em Português, Espanhol e 
Inglês, traduziu o web site da eMaint para o Português, ofereceu serviços 
de vendas e suporte técnico aos clientes no Brasil e participou por duas 
vezes de shows promovidos pela Abraman- Associação Brasileira de 
Manutenção. 
 
Andre Morige foi contratado como Especialista de Suporte Internacional 
e estará trabalhando com Plaut no escritório na Florida atendendo 
todos aspectos relativos a suporte da eMaint international. André 
Morige é fluente em Inglês, Português e Espanhol. Também nascido no 
Brasil, e tendo vivido nos Estados Unidos por 16 anos está atualmente 
trabalhando em obter dois títulos de Bacharelado, Programação e 
Segurança na Hodges University onde ele atualmente reside em Fort 
Myers, Florida.
 
 
 
 

-mais-
Daniel Duran se juntou à eMaint como Especialista de Suporte. Duran 
que é fluente em Espanhol e Inglês estará dando suporte à crescente 
base de clientes de lingua Espanhol tanto nos Estados Unidos como na 
América Latina. Ele irá oferecer suporte aos usuários do X3 bem como 
será fonte de referência de conhecimento de produto  para os membros 

 



 

internos da equipe.   
 
 “A abertura do escritório da Florida é um grande passo para 
esta empresa e estou muito feliz em ser parte deste projeto,” diz 
Plaut. “Liderar o escritório na Florida irá permitir atingirmos outros 
mercados e prestar suporte à nossa base de clientes nos estados do Sul e 
em toda América Latina. “ 
 
 
 
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  14.000 usuários ao redor do mundo em 950 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 
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