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CONSERP ELEVADORES ASSUME DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE ELEVADORES REGIÃO NORTE/PA
Considerada a maior empresa de elevadores do Norte do Brasil, no
segmento de transportes verticais, a Conserp Elevadores tornou-se a
primeira empresa dirigente da Associação Brasileira das empresas de
elevadores - ABEEL – Região Norte/Pará
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ma empresa forte, com pilares
sólidos. Assim a Conserp Elevadores
é definida por seu diretor comercial,
João Paulo Cavalléro. Com 25 anos de
atuação, a empresa tem sua espinha dorsal
definida pelo tripé “Deus, Família, Trabalho;
para crescer e contribuir com o maior
número de pessoas. “Temos compromisso
com a excelência na entrega de nosso
produto. Não vendemos manutenção.
Trabalhamos com gestão de processos.
Entregamos ao nosso cliente a garantia de
tranquilidade”, afirma Cavalléro.
Tamanho controle de qualidade
de todas as etapas tornou a Conserp
Elevadores uma referência no segmento,
passando, inclusive, a ditar novas
formas e tendências de mercado, diz o
diretor comercial. “Enquanto o mercado
trabalha com foco em quantidade, para
posteriormente pensar em qualidade, a
Conserp possui o ciclo oposto. Nossa
lógica é: o quanti é o resultado do quali.
Nosso alvo é fundamentalmente o Quali”.
A diretora geral da Conserp,
Taís Resende Cavalléro, conta que
recentemente a empresa assumiu a
direção da ABEEL-Região Norte/PA.
Atuando há mais de 15 anos na área, Taís
Resende Cavalléro, comemora o duplo
protagonismo: de ser uma mulher no
topo da cadeia diretiva da organização e
a representação da associação no Norte
do Brasil – um upgrade, como ela explica,
conquistado pelo desempenho primoroso
e alta performance da Conserp. “Nossas
bases são muito sólidas e sabemos
exatamente aonde iremos chegar. Nosso
planejamento ‘rumo aos 100 anos’, já está
todo montado. Nossa visão já está lá!”.
Empreendedora de natureza, Taís traz
em seu DNA os princípios de liderança,
comprometimento e excelência.
Em franca expansão
A Conserp Elevadores atua em todo
o Norte do Brasil. Somente na matriz, em

Taís Resende Cavalléro

A diretoria da Conserp. Ao centro, Taís Resende Cavalléro. À
direita, Wagner Resende e, à esquerda, João Paulo Cavalléro.

Belém, a empresa atua com um staff de
50 especialistas, divididos e distribuídos
entre os setores Administrativo, Técnico,
Supervisão, Engenharia, Controle de
Qualidade, Comercial, Reparo-estética
-mecânica e Diretoria. “Sempre dizemos
que não temos colaboradores. Temos uma
família dentro da organização, porque
são pessoas que fazem ou fizeram parte
de nossa história, que contribuíram para
chegarmos até aqui. São essas pessoas
o segredo de nosso sucesso, porque
são engajadas com a missão de dar o
melhor para nossos clientes, parceiros
e investidores”, define Taís Resende
Cavalléro.
Determinação desde o berço
Fundada em fevereiro de 1995,
por Wagner Resende, CEO e Diretor
de Engenharia da Conserp Elevadores,
em pouco tempo, a empresa já era
considerada uma das referências em

transportes verticais. O compromisso
de 25 anos atrás continua a nortear
as ações e investimentos do grupo,
afinal, o transporte de pessoas precisa
ter muita segurança. “Queremos trazer
mais informações para nosso público,
garantir que as demais empresas busquem
capacitação, cumpram pré requisitos de
estrutura e profissionalismo necessários,
afinal, transportamos vidas. Trabalhamos
com segurança e os elevadores, além de
outros transportes verticais, constituem
o patrimônio do imóvel em que estão
instalados. Estamos empenhados em
trazer esclarecimentos, fazer com que as
normas técnicas, os padrões de qualidade
e normas de segurança, que incidem
sobre nossa categoria, sejam cumpridos,
garantindo a segurança de todos. O
elevador é o meio de transporte mais
seguro que existe, mas não podemos
negligenciar os cuidados que apenas
a manutenção feita por empresas
plenamente estruturadas e capacitadas
pode fazer”, finaliza Taís Resende
Cavalléro.
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