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Stocker Group The Know How Company é uma consultoria internacional com escritórios no Chile, Perú,
Brasil, Colômbia e Suíça. Contamos com uma equipe multidisciplinar e internacional que provê soluções
integrais de Gestão do Conhecimento. Desenvolvemos todo tipo de aplicação modular, bem como
produtos de comunicação, entre eles, publicações, páginas e portais web. Nossos serviços se apóiam
no uso de tecnologia da informação desenvolvidas para responder, às necessidades de cada projeto ou
organização.
Nossa empresa possui uma sólida experiência para por em funcionamento os maiores e mais complexos
projetos da América Latina, que incluem todos os componentes anteriores. O conhecimento cresce de
maneira orgânica e exponencial, e esse conhecimento representa valor. Por isso nossos projetos incluem
um agudo componente de capacitação, de team-building e coaching para assegurar que a
organização/cliente esteja em condições de administrar o seu próprio know-how de maneira autônoma.
Nossos sistemas de informação são flexíveis e escaláveis na sua estrutura, para responder a qualquer
minuto e sem problemas aos novos requerimentos.
O conhecimento e a comunicação são hoje dois tópicos mais importantes de negócio, portanto,
oferecemos aos nossos clientes uma variedade de serviços que lhes permitem aproveitar o poder de
ferramentas profissionais para incrementar a competitividade, gerar valor e comunicar as melhores
práticas alcançadas de maneira adequada com os clientes externos e internos. Esses serviços incluem
a implementação de uma estratégia integrada de comunicação, e também o desenvolvimento de
publicações, memórias anuais, páginas da internet e intranet. A nossa equipe está composta por
profissionais de várias nacionalidades e isso nos permite operar diferentes idiomas .
Devido a nossa experiência multicultural juntamente com a nossa expertise em tecnologia e custos
competitivos, The Stocker Group tem implementado com sucesso projetos em mais de 12 países da
América Latina, trabalhando com empresas e organizações internacionais. Alguns dos nossos clientes
são:
Amanco, CreaTrust, Euroventures, Grupo Ecos, Mexichem ,vários bancos e empresas financeiras.
Por outro lado, temos trabalhado com sucesso em organismos como o Banco Mundial, Nações Unidas,
SECO, e Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Para nossos clientes, asseguramos:
A informação correta, no lugar certo e no momento indicado.

Se você quiser saber mais, por favor, conheça nosso portfólio de trabalho visitando:
www.stockergroup.com

Knowledge Management
Stocker Group tem desenvolvido com sucesso os seguintes projetos de Gestão do Conhecimento (KM):
AMANCO  ASANet: Integração da área
comercial através da América Latina
Sistema de gestão do conhecimento para a divisão
de Soluções Agrícolas (ASA) de AMANCO em 12 países.
Permite compartilhar melhores práticas comerciais e
reforçar as atividades comerciais.
Inclui o desenvolvimento da nova página web de
AMANCO que ajudará a posicionar a corporação nos
olhos dos clientes e do pessoal.

www.amanco.com

GrupoNueva: Intranet de Responsabilidade
Social
Sistema de Gestão do Conhecimento criado com o
objetivo de sensibilizar aos membros do grupo no
tema da RS.
Administrável por meio de web access.
Utilizado pelos 17.000 colaboradores do GrupoNueva
na América Latina.

www.gruponueva.com

Programa Norexport, BID-INCONTEC:

www.norexport.org

Rede de informação e KM em normação para a
Comunidade Andina que tem por objetivo melhorar
a competitividade das empresas exportadoras.
Plataforma de gestão do conhecimento e base de
informação e documentação destinada à promoção
de normas andinas.
Espaço para o sufrágio de normas andinas, relacionadas
com os setores mais competitivos da Colômbia, Peru,
Bolívia, Venezuela e Equador.
Administrável na sua totalidade através de um Content
Management Tool.

Knowledge Management: Redes de trabalho
Plataforma de Gestão do Conhecimento CP
LatinNet de ONUDI:
Plataforma com página web para os Centros de
Produção Mais Limpa da América Latina e o Caribe.
Redes de trabalho na qual confluem consultores e
expertos em temas de interesse para a comunidade.
Espaço de intercâmbio de experiências e melhores
práticas de PML. Inclui periódico eletrônico.
Administrável por meio de web access.
Gera reportes de uso e controle.
600 usuários profissionais em 15 países.
www.cp-latin-unido.net

Organização dos Estados Americanos: Rede de
Organismos de Responsabilidade Social
Empresarial (RSE):
Formação de uma rede de organismos de SER de
diferentes países, entre eles Peru, Chile, El Salvador e
Brasil.
Plataforma de Comunicação para promover SER como
um meio competitivo entre as empresas da região.
Inclui uma biblioteca de documentos que armazena
todas as lições aprendidas e melhores práticas.
Administrável via web access.
www.empresa.org

FUNDES Rede de Gestão do Conhecimento:
Projeto Integral de gestão do conhecimento para ativar
o intercambio de experiências de sucesso através de
dez países da América Latina.
400 pessoas capacitadas e 580 usuários ativos.
Extensa base de documentos, casos e biblioteca
compartilhada de módulos de formação de consultoria.
Inclui um informativo eletrônico editável por cada país.
Administrável por meio de web acces.
Gera reportes de uso e controle.
www.fundes.org

Knowledge Management: Redes de trabalho
AVINA: Rede Virtual para Líderes Sociais
Site de Gestão documental e intercâmbio de
experiências para os sócios da Fundação AVINA.
Destinado a mais de 900 usuários.
Administrável na sua totalidade por meio de um
Content Management Tool.
Tem um sistema de estatísticas para a medição de
impacto.

www.avina.net

Rede Colombiana CARANANet / USAID:
Sistema de Gestão do Conhecimento e
Monitoramento.
Utilizado por todos os consultores pertencentes ao
Programa de Desenvolvimento Empresarial
Colombiano.
Contém base de dados de consultores.
Permite acesso a reportes do Programa e uso da
plataforma.
Administrável por meio de web access.
300 consultores capacitados em 5 cidades da Colômbia.
www.carana.com

ECOSnet: Intranet para GrupoECOS:
Plataforma de gestão do conhecimento que permite
administrar as inversões da empresa.
Solução que permite dar seguimento aos dados de
projetos de inversão, negócios potencias e contatos
(Investment Matrix).
Rápida busca com vários campos de seleção.
Administrável por meio de web access.

Knowledge Management: Melhores Práticas
PMEs PraTICas, BID FOMIN
Web site destinado a melhores práticas no âmbito da
aplicação de TIC nas PMEs
Ferramenta de comunicação destinada a aproximar
as pequenas e médias empresas ao uso de tecnologias
da informação para melhorar o seu desempenho.
Concentra todos os estudos de caso realizado por
Stocker Group relacionados com esse tema no Chile,
Colômbia, Argentina e Peru.
Administrável na sua totalidade através de um Content
Manegement Tool.
www.pymespracticas.net

Cluster Maderas Nicaragua IFC Banco Mundial:
Site comercial para o Cluster PME madeireiro da
Nicarágua criado com o fim de gerar negócios para o
setor.
Entrega informação e marketing dos produtos.
Administrável na sua totalidade através de um Content
Manegement Tool.
Possui um sistema de estatísticas para medição de
impacto.

www.maderasnicaragua.com

Desenvolvimento de Negócio e Promoção Comercial
Matchmaking Comercial e Reuniões de Negócio
Atividade de promoção comercial para PMEs que cria
um grande dinamismo comercial.
Permite organizar entre 4.000 e 5.000 reuniões pessoais
de negócio em um período de 2-3 dias.
Normalmente organizado no contexto de alguma
apresentação comercial ou promoção regional de
negócios.
Inclui oficinas de capacitação para os participantes
com a finalidade de aumentar o impacto comercial.

SECO / SIPPO  Mercatoo: e-marketplace
Plataforma virtual de negócios para promover o uso
de ferramentas comerciais TIC nas PMEs.
Pode ser combinado com as reuniões de negócio para
fomentar o uso deste tipo de canal de negócios.
Inclui atividades de capacitação para os empresários.
Desenvolvido pela Stocker Group para SECO (Governo
Suíço)

Desenvolvimento Web
Web Site pessoal de Stephan Schmidheiny
www.stephanschmidheiny.net

Portal financeiro CREA TRUST Liechtenstein
www.crea-trust.com

Albatrosmedia
Este site Web obteve o prêmio da melhor página
Internet em Panamá em Dezembro de 2004 (Arroba
de Oro).
www.albatrosmedia.net

Website Euroventures Brasil
www.euroventures.com.br

Desenvolvimento Web
AMANCO
Website corporativo criado para o grupo Amanco,
companhia industrial líder na América Latina na
produção e marketing de sistemas de tubagens,
conexões e acessórios plásticos para a condução de
fluidos, principalmente água, e outros, como
eletricidade e gás. Página administrável na sua
totalidade.
www.amanco.com

Mexichem
Website para o grupo mexicano de empresas químicas
e petroquímicas líderes no mercado latino-americano,
com exportações a mais de 50 países e o respaldo de
mais de 50 anos de trajetória e 27 anos de cotação na
Bolsa Mexicana de Valores. Página administrável na
sua totalidade nas suas versões em espanhol e inglês.
www.mexichem.com.mx

Swiss Asset Protection
Website em 5 idiomas desenvolvido para uma empresa
financeira. O trabalho de Stocker Group inclui as
atividades de webmarketing.
www.swissassetprotection.net

Grupo ECOS
Página com um desenho moderno e otimizado para
o Google.
Fácil navegação às informações (ex. Mapa de países e
informações relacionadas).
www.grupoecos.com

Desenvolvimento Web
Deep Ocean Quest
Website corporativo de um grupo de pesquisadores
- exploradores das profundidades do oceano, criado
para mostrar as atividades e expedições em
andamento.
www.deepoceanquest.com

Grupo EcoGeo Brasil
Website para o grupo EcoGeo no Brasil.
www.ecogeosa.com

Daros Latinamerica
Website em 3 idiomas para a Coleção de Arte Daros
Latinamerica, com sedes em Zurique e Rio de Janeiro.
Integra todas as obras da coleção.
www.daros-latinamerica.net

Swiss Souvenir
Web Site Comercial para vender campanhas online
www.swiss-souvenir.ch

Comunicación y Publicaciones

My Path - My Perspective
Desenho, Edição e
Distribuição mundial

Cultura e Transformación Social
Desenho, Edição e
Distribuição mundial

AVINA Annual
Report 2006

Desenho, Edição e
Distribuição mundial

VIVA Trust Case Studies

VIVA Trust Case Studies

VIVA Trust Case Studies

Pioneros
(AVINA 1997 - 2000)

SECO e-marketplace

FUNDES 20 Años

Desenho, Edição e
Distribuição mundial

Desenho, Edição e
Distribuição mundial

Desenho, Edição e
Distribuição mundial

Desenho, Edição e
Distribuição mundial

Desenho, Edição e
Distribuição mundial

Desenho, Edição e
Distribuição mundial

Se você quiser saber mais dos nossos serviços visite

www.stockergroup.com

