


uscando sempre a melhoria contínua dos Bprocessos comerciais e atendimento aos 
clientes internos e externos, a Translovato conta com o 
setor de cadastro. 

Localizado na matriz a equipe deste setor desempe-
nha funções de avaliação e cadastro das propostas 
comerciais, consultas financeiras e validações do 
cadastro de clientes.

Também atua na melhoria e desenvolvimento de 
novas rotinas comerciais com participação ativa nas 
demais áreas quando o cliente está direta ou indireta-
mente envolvido. Auxilia as equipes comerciais na 
gestão de sua produtividade com informações pertinen-
tes a produtividade, resultado, controle de arrecadações, 
entre outras.

O setor tem como objetivo a assertividade do 
trabalho executado e, também, a credibilidade perante 
às equipes e clientes, pois atua de forma proativa e 
contribui com ferramentas e auxílio à equipe de vendas 
da Translovato.
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Equipe Informativo Translovato

nosso trabalho. De alguma forma as transformações afetarão o nosso 
setor, o que nos deixa um pouco apreensivos. No entanto, estamos nos 
acercando por todos os lados de saídas seguras e eficazes para cumprir 
em tempo hábil o que foi firmado com o cliente. Independentemente do 
que estará acontecendo ao nosso redor, precisamos atendê-lo da melhor 
forma possível, prezando pela credibilidade do compromisso assumido.

A infraestrutura do transporte no Brasil há muito vem limitando o 
desenvolvimento social e econômico do país. Rodovias em condições 
inadequadas impedem uma logística dinâmica e eficiente do transporte 
de cargas e pessoas, o comércio internacional necessita de melhores 
portos, o turismo precisa de novos terminais de passageiros e os aeropor-
tos precisam de reestruturação, pois já não comportam mais o movimen-
to das aeronaves nem o de pessoas que aumentou muito nos últimos anos.

Pelo que se viu em países que sediaram grandes eventos mundiais, 
as melhorias na infraestrutura tornaram-se marcos para a elevação do 
nível da qualidade dos serviços. O que se espera é que por aqui também 
aconteça da mesma maneira. Cumpridos os objetivos determinados para 
a Copa 2014, o Brasil terá dado um passo decisivo para romper definiti-
vamente com o atraso histórico que caracteriza sua infraestrutura. 

Enquanto isso, vamos nos adequar às situações do cotidiano, 
improvisar se preciso e lidar da melhor maneira para que o cliente receba 
a mercadoria em perfeitas condições e no prazo de entrega acordado.

Neri Carlos Lovato - Diretor Presidente

 maior evento mundial de Ofutebol será sediado no 
Brasil. Ele se aproxima, trazendo 
consigo uma certa ansiedade, além 
da pressa em terminar o que não foi 
feito em quatro anos. Por todos os 
cantos sentimos um clima de 
novidade no ar. 

Ao mesmo tempo em que o 
mundo não para, precisamos 
continuar a rotina e desenvolver 



Kapazi

É com muito orgulho para a Translovato que esta edição da página do cliente no Informativo seja representada 

pela KAPAZI, uma das mais tradicionais parcerias da Centralizadora Curitiba/PR. 

Desde 2000, percorremos juntos um longo caminho, marcado por conquistas e desafios que sempre nos 

motivaram a melhorar nossos serviços. Sabemos que a satisfação do nosso cliente é ter um transportador que atenda 

seus clientes finais com pontualidade garantindo, em conjunto, a integridade de seus produtos no ato da entrega. 

Esta confiança nos foi dada e hoje atendemos a sua distribuição para os estados do RS, SC, PR, interiores de SP 

e MG. Com coletas diárias e um fluxo que aumenta dia após dia, contamos com um atendimento exclusivo em nossa 

central de relacionamento que, com muita dedicação e empenho, garante o pronto atendimento e a transparência no 

relacionamento.

Operação Translovato na KapaziOperação Translovato na Kapazi

Vinil personalizado KapaziLojas Kapazi

spírito empreendedor e inovação - estas são Eas duas forças motoras do jeito Kapazi de 

fazer negócios. Desde o princípio, em 1977, o seu 

fundador, Sr. Kapazi, adotou a filosofia de atender aos 

desafios do mercado e obter resultados cada vez 

melhores. Foi essa atitude que orientou o crescimento 

da Kapazi e sua consolidação como uma das maiores 

empresas de tapetes personalizados do País. Hoje, são 

quase 250 distribuidores e lojistas em todo o Brasil, 

empregando mais de mil trabalhadores.

A inspiração para a Kapazi surgiu da paixão e 

criatividade do seu fundador, Sr. Kapazi que, em 

pouco mais de duas décadas, passou de vendedor de 

produtos impermeabilizantes a empresário bem 

sucedido. Tudo começou em uma festa, na república 

onde o Sr. Kapazi morava. Nesse dia, ele usou um 

projetor para ampliar a foto de sua moto, uma Suzuki 

380, na parede. Em seguida, ele contornou os traços da 

moto na parede e pintou. 

Devolvido o equipamento, a moto continuava na 

parede, intacta e provocante. Ali nascia um sonho: a 

criação de tapetes personalizados. Durante muito 

tempo, o Sr. Kapazi projetou marcas e frases em cima 

Danielle Elsen - Encarregada de Logística Kapazi

Sobre a parceria: 
“Para a Kapazi a satisfação dos nossos clientes é o nosso maior objetivo e para isso contamos com a parceria logística da 
Translovato que sempre comprometida com esse objetivo, nos traz grande contentamento, confiabilidade e resultados. A 
Translovato vem mostrando ser uma empresa que busca excelência no atendimento, visando firmar e fidelizar nossa parceria que 
existe há mais de 10 anos. Parabenizamos a Translovato por ser uma empresa visionaria, com transparência, empenho, respeito e 
zelo com todas as cargas transportadas e toda amabilidade demonstrada por seus funcionários, buscando sempre a satisfação de 
seus clientes. O setor logístico está realmente de portas abertas no mercado brasileiro e, para nós da Kapazi, é de extrema impor-
tância contar com um parceiro tão especial e que colabora tanto conosco na expansão de nossos negócios. Seguimos de norte a sul 
do país transformando um sonho em realidade e é com orgulho que a Translovato faz parte desta história.."

de seus tapetes e pintou, um a um. Era o seu segredo.

A novidade fez com que as vendas aumentassem 

consideravelmente. Com a consciência das possibili-

dades de crescimento, o Sr. Kapazi criou um modelo 

de negócios inédito no Brasil: a formação de franqui-

as. Não a franquia como se conhece hoje, mas aquela 

com base no conhecimento prático, nos desafios e na 

vontade do Sr. Kapazi de abrir novos mercados. 

Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre: a Kapazi 

começava seu plano de expansão em busca de melho-

res resultados para o negócio. Logo, o segredo da 

Kapazi foi descoberto e novos players entraram no 

mercado. Mas a Kapazi soube crescer e investiu na 

importação de tecnologias e produtos. Como resulta-

do, sua estratégia de negócios evoluiu de uma empresa 

orientada ao produto para uma empresa de alta quali-

dade, centrada nas necessidades e expectativas dos 

seus clientes. Hoje, enquanto a tecnologia avança e o 

mundo se transforma, a Kapazi está na vanguarda, 

oferecendo produtos e serviços competitivos, centrada 

na capacidade de gerar lucros e benefícios para seus 

investidores e clientes. E tudo isso começou com um 

sonho refletido na parede. Hoje a Kapazi é uma 

empresa real, sólida e lucrativa. Um sonho tangível, 

presente em todo o Brasil.

Atualmente o Grupo Kapazi, conta com 

Indústrias em São Paulo e Almirante Tamandaré, 

Fábrica em Santa Felicidade, Escritório Central em 

Curitiba, e inúmeras lojas em todo país, produzindo 

cerca de 50 produtos.

Kapazi



o dia 17 de outubro de 2013, aconteceu o NEncontro Regional de Frota/Tráfego, na 
Centralizadora Translovato Florianópolis - SC.

O objetivo do encontro foi melhorar a integra-
ção das equipes de Santa Catarina e Paraná, traba-
lhar os pontos negativos do dia a dia, ajustar e 
melhorar a comunicação entre todos, principalmen-
te na questão dos carregamentos e aproveitamento 
de veículos.

Os participantes foram os gerentes de filiais, 
além dos responsáveis pela frota e o setor operacio-
nal de cada uma das filiais. Além disso, da matriz 
participaram o gerente de frota e tráfego corporati-
vo, Adriano Moura, o diretor operacional, Carlos 
Albuquerque, e o coordenador de tráfego, José 
Ernesto.

Este encontro foi muito importante, pois 
promoveu a integração entre as unidades e o grande 
grupo tomou conhecimento das dificuldades de 
cada uma. Também foi possível entender os pontos 
fortes e fracos, trabalhar a melhoria como um todo, 
focado principalmente nos objetivos da empresa, 
reduzindo custos, retrabalho e, consequentemente, 
melhorar a qualidade de atendimento ao cliente.

"Neste encontro abordamos o fluxo de carga das filiais 
de SC, objetivando a criação de novas linhas de transferência, 
bem como a readequação das já existentes. Procuramos 
estreitar a relação dos responsáveis operacionais para que 
haja maior sintonia na comunicação entre todos, demonstran-
do a importância de trabalharmos em equipe e de como as 
decisões isoladas afetam a qualidade dos nossos serviços, 
impactando muitas vezes em custos maiores, prazos perdidos e 
retrabalhos desnecessários. Baseados em números apresenta-
dos no encontro, houve consenso de que poderíamos eliminar 
transbordos para algumas regiões, permitindo assim o envio 
direto da carga, aliviando desta forma a centralizadora de 
Curitiba/PR.

Debatemos um plano de contingência para atender a 
demanda de fim de ano, onde o volume transportado, histori-
camente, tende a aumentar significativamente. Focados no 
cumprimento dos prazos de entrega negociado com os clientes, 
e no objetivo de honrá-los, decidiu-se pela criação de algumas 
rotas, pois o volume expedido pelas filiais viabilizará esta 
logística.

Todos fizeram suas considerações, expondo as dificulda-
des e particularidades do dia a dia, evidenciando, mais uma 
vez, a necessidade do diálogo e da troca de ideias. Os partici-
pantes mostraram-se flexíveis e receptivos aos temas aborda-
dos, onde todos enriqueceram os debates com críticas, 
sugestões e melhorias aos processos."

José Ernesto 

Coordenador de tráfego Translovato
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om a realização da Copa do Mundo de 2014, o Brasil tem uma expectativa de receber pelo menos 2,98 Cmilhões de visitantes. Embora não faça parte do plano de obras, de acordo com o comitê organizador 

nacional e o órgão máximo do futebol mundial, projetos importantes de infraestrutura de transporte estão previstos 

para a realização do evento. 

A Translovato também tem grandes expectativas mediante a este importante ano para o nosso país. 

Confira a opinião de nossos gestores quanto às perspectivas para este evento:

“A Copa do Mundo vai produzir um efeito cascata surpreendente nos investimentos realizados no País. 

A economia deslanchará como uma bola de neve, sendo capaz de quintuplicar o total de aportes aplicados 

diretamente na concretização do evento e impactar diversos setores e, principalmente, no mercado de 

consumo interno. A expectativa é de que será um período agitado e exigente em nossas operações, onde 

teremos que rever os planejamentos e necessidades com planos de trabalho (A,B e C). Importante é que exista 

uma boa preparação para esta nova experiência e que poderão surgir novos conceitos pós Copa do Mundo.”

Carlos Albuquerque

Diretor Operacional Translovato

“Joinville, como sabemos não receberá jogos da Copa do Mundo 2014, 

no entanto é uma das 54 cidades escolhidas pelo Comitê Organizador Local 

(COL) como Centro de Treinamento de Seleções. Os Centros de Treinamento 

de Seleções são locais que servirão como base para as equipes durante a Copa 

do Mundo e são compostos por um local de treinamento e um hotel oficial, 

neste caso, a Arena Joinville e Bourbon Joinville Business, respectivamente.  

Como se trata da maior cidade do estado de Santa Catarina, existe uma 

preocupação especial no que tange à mobilidade urbana, pois atualmente já 

vivenciamos engarrafamentos nas principais vias de acesso bairro/centro, e 

acreditamos que isso pode se agravar com a possível estada de algumas 

seleções em nossa cidade. Por isso, estamos focados e buscando as melhores 

alternativas para atender as nossas demandas neste ano tão especial. 

Afinal, esperamos um aquecimento em nossa economia local e com certeza 

estaremos preparados para este grande evento.”

Rony Arruda

Gerente da Centralizadora Joinville/SC

“Acreditamos que será uma experiência que fará com que empresas e 

colaboradores se desenvolvam com mais criatividade para acompanhar este 

grande acontecimento e desenvolvimento para o país, no qual todos 

precisam aproveitar as oportunidades que irão surgir. As pessoas estarão 

eufóricas e motivadas às compras e vendas. Vamos ter um trabalho maior 

devido à intensidade das obras, mas estamos nos preparando para isso e 

buscando alternativas. A Translovato já está neste caminho e alcançará o 

sucesso em suas operações neste período.”

Davi Goularte Vieira

Gerente da Centralizadora Porto Alegre - RS Fonte: http://www.mundologistico.com.br

“A Copa do Mundo, devido a sua grandiosidade, deve 

fomentar o mercado econômico brasileiro. Nosso segmento com 

certeza não ficará fora de tal acontecimento, pois com ele é que o 

mundo se comunica, podendo levar mercadorias aos seus devidos 

consumidores, ou seja, é ele que abastece a economia de qualquer 

país. As expectativas para 2014 não poderiam ser outras, senão as 

mais positivas, por conta deste ser um ano único. Esperam-se 

muitas operações diferenciadas, que trarão ótimos resultados e 

experiências para a empresa e seus funcionários.’’

Edson de Oliveira

Gerente Regional Paraná / 

Centralizadora Londrina - PR

“Devido aos eventos que teremos no Brasil, minha expecta-

tiva para 2014 é de desafios e, consequentemente, aprendizado 

para a operação da Centralizadora Translovato Guarulhos, 

principalmente no período que antecede a Copa do Mundo, onde 

teremos que agilizar ao máximo as entregas e, também, durante a 

mesma, tendo que administrar a operação considerando um 

menor número de dias úteis. Paralelo a isso, temos o trânsito, que 

atualmente está péssimo e neste período deve se tornar caótico.”

Alvaro Jesus Franzotti 

Gerente da Centralizadora Guarulhos - SP

“É Brasil, a tão sonhada Copa do Mundo 

chegou! Nós profissionais da logística sabemos dos 

grandes desafios logísticos que o Brasil ainda tem 

que superar nas áreas de infraestrutura, segurança, 

acessibilidade, mobilidade urbana, comunicação e 

tantos outros setores num prazo exíguo. As expecta-

tivas são muito boas no tocante ao aquecimento da 

economia, o qual será gerado pela avalanche do 

turismo, bem como seus impactos diretos e indire-

tos, dos investimentos públicos e da geração de 

empregos. Porém, é grande a preocupação, pois 

não sabemos ainda se estaremos preparados. Em 

nossas metrópoles, como por exemplo Belo 

Horizonte, nós já convivemos em dias normais com 

sérios problemas de mobilidade urbana e de 

sistema logístico como um todo. Vamos ficar na 

torcida para que os investimentos públicos finali-

zem dentro do prazo e que o Brasil possa ter um 

saldo muito positivo desse grande evento, não só 

em muitos gols, mas também em desenvolvimento 

que fará o nosso País melhor e mais justo!”

Lorena Nicole C. R. de Assis

Gerente da Centralizadora Belo Horizonte - MG



om a aproximação de dois grandes eventos Cinternacionais: a Copa do Mundo de 

Futebol 2014 e os Jogos Olímpicos 2016, que serão 

sediados no Brasil, coloca-se em foco uma importante 

questão a ser resolvida, a fragilizada infraestrutura das 

estradas brasileiras. 

Estes dois eventos ocasionarão grandes impactos 

na economia nacional, sendo que o transporte rodoviá-

rio de cargas terá envolvimento direto, devido ao 

aumento na demanda de produtos pelo mercado, 

produzido pela expectativa no crescimento significati-

vo do turismo.

Sendo assim, a modernização dos sistemas 

viários torna-se imprescindível, já que o modal 

rodoviário é predominante no transporte brasileiro e as 

estradas estão em estado precário. 

É fundamental uma melhor gestão dos recursos 

Fontes: http://knowtec.com; http://www.cnt.org.br; 
http://www.copa2014.gov.br; http://agenda2020.com.br; 

http://www.br448rodoviadoparque.com.br; http://www1.folha.uol.com.br; 
http://www.autopistafernao.com.br; http://www.portalbrasil.net;

http://www.autopistaregis.com.br; http://www.rodoviadaserra.com.br; 
http://www.mg.gov.br; http://www2.rodoviasevias.com.br

http://www.cartamaior.com.br; http://portalcw.com

Abaixo, algumas obras que farão diferença nas 

estradas:

1. Duplicação da BR-101. Com a conclusão da 

duplicação da BR-101 será possível viajar em pista 

dupla de São Paulo até o Rio Grande do Sul, o que trará 

benefícios para a produção e o turismo do Brasil, 

trazendo novos rumos e movimentando a economia de 

nosso país.

2. Como alternativa à problemática BR-116,  

trecho entre Novo Hamburgo e Porto Alegre, existe a 

construção da BR-448, denominada Rodovia do 

Parque que se inicia na Arena do Grêmio no bairro 

Humaitá, em Porto Alegre, termina em Esteio, entron-

cando com a BR-116. São 22,34 km de extensão que 

ligam os municípios de Sapucaia do Sul, Esteio, 

Canoas e Porto Alegre, formando um anel rodoviário 

que receberá grande parte do tráfego da Serra Gaúcha, 

Vale dos Sinos, Caí e Paranhana.

3. BR 116 - Rodovia Régis Bittencourt. Principal 

ligação do Sudeste com o Sul do Brasil, a Serra do 

Cafezal, localizada entre os municípios de 

Juquitiba/SP e Miracatu/SP é o maior gargalo da 

rodovia, onde circulam, aproximadamente, 20 mil 

veículos diariamente, sendo a grande maioria cami-

nhões com destino ao sul do país. Dos 30 km de 

estradas a serem duplicados, 11 km já estão prontos. 

As obras dos 19 quilômetros restantes da BR-116, no 

trecho central da Serra do Cafezal, incluem uma pista 

com três faixas de rolamento no sentido São Paulo e 

com duas faixas no sentido Curitiba. No total serão 35 

pontes e viadutos, que somam sete quilômetros 

intercalados por pequenos trechos a céu aberto e por 

quatro túneis, estes com extensão total de 1,8 quilôme-

tros, tudo isto por causa da topografia acidentada (com 

desnível de 700 metros).

4. BR-381 – Rodovia Fernão Dias. É a principal 

ligação entre as regiões metropolitanas de Belo 

Horizonte e São Paulo, inteiramente duplicada. Forma 

um dos mais importantes eixos de transporte de carga e 

de passageiros de todo o Brasil. A estrada passou por 

transformações intensas que melhoraram sua qualida-

de e trouxeram mais segurança para os usuários.  A 

intensidade do tráfego, que tende a aumentar com as 

melhores condições da pista, é objeto de estudo para 

adequações e implantação de dispositivos de seguran-

ça inovadores, como as faixas de estímulo à redução de 

velocidade, utilizadas em curvas mais acentuadas, 

aliadas a uma sinalização vertical numérica e regressi-

va, que orienta o condutor para a proximidade delas.

Se o pavimento de todas as rodovias tivesse 

classificação "Boa" ou "Ótima", seria possível uma 

economia de até 5% no consumo de combustível, o 

que representa 661 milhões de litros de óleo diesel (R$ 

1,39 bilhão) e uma redução da emissão de 1,77 mega-

tonelada de gás carbônico, principal gás do efeito 

estufa.

destinados ao setor, pois investimentos apenas signifi-

cam ganhos de eficiência na movimentação de cargas 

e redução de custos logísticos se traduzidos em 

melhoria e ampliação do sistema de transporte brasile-

iro.

As estradas brasileiras estão em estado caótico, o 

transporte rodoviário representa 60% em cima dos 

demais modais (ferroviário, aéreo, duto viário, aqua-

viário). Segundo o professor João Virgílio Merighi, 

(engenharia da Universidade Presbiteriana) teríamos 

um acréscimo de 20 a 30% nos asfaltos se fizéssemos 

bem feito.

Conforme os dados da CNT, em torno de 25% do 

custo médio de manutenção dos veículos é causado 

pela má conservação e pela falta de investimento nas 

rodovias.

O Brasil sediará a Copa do Mundo em 12 estados. 

Com melhorias previstas em rodovias, aeroportos, 

segurança pública, desenvolvimento turístico, estádi-

os e telecomunicações.

Os projetos que mais impactam o setor de trans-

portes são os de mobilidade urbana, onde cada estado 

sede terá suas ações:

Belo Horizonte – 08 ações; Brasília – 01 ação; 

Cuiabá – 03 ações; Curitiba – 11 ações; Fortaleza – 06 

ações; Manaus – 0 ações; Natal – 03 ações; Porto 

Alegre – 11 ações; Recife – 07 ações; Rio de Janeiro – 

03 ações; Salvador – 02 ações; São Paulo – 01 ação.

Acesse o site:
www.portal2014.org.br

e acompanhe outras 
obras em andamento.



a região sul a cada dois anos, Caxias do Sul N- RS afirma suas tradições, seu orgulho e 
seu respeito por aqueles que, por meio de seu trabalho, 
fé e superação das diferenças, construíram uma cidade 
próspera. É a Festa Nacional da Uva que toma conta da 
cidade e do seu povo. 

"Na Alegria da Diversidade" é o tema para 2014. 
Esta festa diz que “Somos uma nação de nações! 
Somos feitos de gente de todos os cantos do mundo, de 
mãos e talento, de fé e de trabalho.”  

Aproveitando o ensejo da Festa Nacional da Uva, 
podemos constatar que tal pluralidade existe verdadei-
ramente e faz parte de nossas vidas. 

Site da Festa Nacional da Uva: http://www.festanacionaldauva.com.br

Na Translovato o ambiente organizacional é 
constituído por hábitos, valores, crenças e sonhos 
diferentes. São características únicas que, ao mesmo 
tempo, distinguem as pessoas e contribuem para a 
troca de experiências, necessária para lidar com os 
novos desafios.

Profissões estigmatizadas como masculinas 
agora são ocupadas por mulheres. Elas conduzem 
veículos, realizam conferência de carga, são auxiliares 
de movimentação e também lideram equipes operaci-
onais. Há uma mistura de sotaques que encantam, as 
opiniões se complementam e refletem um colorido 
todo especial. 

Muitos de nossos profissionais deixam suas cidades de origem e buscam novas oportunidades. 
São , , , , , , 

, , , , ...
Esse é nosso retrato!  Somos prova que a pluralidade dá certo e traz bons resultados. 
Aliás, precisamos dela para crescer, construir e consolidar cada vez mais nossa história!

paraibanos gaúchos maranhenses catarinenses alagoanos paranaenses cearen-
ses paulistas mineiros baianos  nigerianos

mpregabilidade significa um conjunto de competências e habilidades necessárias para fazer uma pessoa Emanter-se colocada em uma empresa, de maneira firme e valiosa. É a forma pela qual as pessoas buscam 
se profissionalizar e se desenvolver, mantendo-se atualizadas e em movimento. Diferente do emprego, que é algo 
parcial, passageiro, multifuncional, flexível e mutável. 

No passado, para crescer nas empresas, era preciso dedicação, lealdade e garra. Já nos dias atuais, onde o 
paternalismo vem sendo substituído pelo profissionalismo e pela necessidade de se trabalhar com estruturas 
enxutas, a administração das carreiras é tarefa individual e intransferível. 

Crescimento é algo que não pode ser delegado a ninguém nem mesmo às empresas. É uma trajetória que requer 
esforço, investimento e capacidade de adaptação às evoluções do mercado. 

Para Idalberto Chiavenato*, as bases da empregabilidade são:
- Agregar valor e contribuir para empresa;
- Responsabilidade;
- Lealdade; 
- Ter iniciativa pessoal e senso de empreendedor.
A Translovato é uma empresa que reconhece e valoriza os profissionais que se preocupam e cuidam de sua 

empregabilidade. De acordo com as oportunidades, as lideranças e o RH de cada unidade estimulam e observam o 
empenho de seus profissionais diariamente com o objetivo de realizar promoções. No decorrer deste ano, 322 
profissionais da empresa foram promovidos em suas funções, nas áreas operacional, comercial e administrativa. A 
maior concentração de promoções foi no estado de São Paulo, onde a empresa possui sete unidades próprias. 

Confira o percentual de promoções realizadas por estado.

Fonte: http://www2.unicentro.br

* Idalberto Chiavenato:
autor de diversos livros sobre 

administração e recursos humanos.

Esse texto fez você pensar?
a) Avalie e diversifique suas atividades;
b) Melhore e amplie sua capacidade de comunicação;
c) Recicle-se constantemente;
d) Trate sua carreira como se fosse seu próprio negócio;
e) Desenvolva seu networking;
f) Não pense como funcionário, aja como um fornecedor;
g) Aprenda a lidar com as pessoas;
h) Adicione mobilidade e multifuncionalidade na sua vida!



ma das grandes diferenças entre os seres Uhumanos e os animais é que nascemos com 

capacidades muito além do que precisamos para 

sobreviver. Somos todos superdotados, porém, nossas 

capacidades cerebrais são muitas vezes subutilizadas. 

O seu inconsciente não é nenhum bobo. Se você 

sonhou com algo, é porque já tem o poder de realizar 

este sonho. A propósito, você está satisfeito com 

o que está conseguindo? Já aprendeu a transfor-

mar os seus sonhos em realidade? A diferença 

entre sonho e desejo é que desejos têm o poder 

de mobilizar o inconsciente e gerar ação. Se o 

seu subconsciente estiver impregnado por um 

forte desejo, saia da frente, porque ele vai 

fazer acontecer.

O artigo desta 

edição é de

Soeli de Oliveira,

consultora e 

palestrante do 

Instituto Tecnológico 

de Negócios, nas 

áreas de marketing, 

varejo, atendimento 

e motivação.

Qual é a chance de você realizar um sonho por 

distração? Coisas importantes não devem ser feitas ao 

acaso e sim com planejamento. Quando se trata de 

obter resultados, a estratégia é mais importante do que 

o trabalho. Vivemos numa época em que a máxima é 

fazer mais com menos. Existe a consciência de que é 

com planejamento que se maximizam os recursos.

Nada acontece por acaso. A parte mais difícil 

para subir numa montanha é o começo, porque é 

quando a montanha está maior. Dê o primeiro passo. 

Saia da zona do conforto. O universo conspira a seu 

favor, desde que você aja. Não há lugar mais inseguro 

do que o lugar que você se acha seguro. Arrisque mais! 

Faça algo novo! Olhe para frente com coragem e 

ousadia. O único lugar que tem menos risco é no 

túmulo, e este é o lugar que, com certeza, você não tem 

pressa de chegar.

Mantenha crenças positivas e fortalecedoras. 

Assuma a direção da sua vida. Mude o que estiver ao 

seu alcance. Jamais coloque nos outros a culpa 

pelos fracassos e derrotas. Também não reclame. 

Por que reclamar dos desafios da montanha, se 

somos nós os montanhistas que escolhemos a 

montanha para subir?  Procure ser feliz e fazer os 

outros felizes. Um bom começo para isso é seguir 

Continua na próxima página...

 “Superman” chamado homem, não tem Otempo, não tem receio, não tem nem a 

imaginação de que é humano igual aos humanos e, 

consequentemente, mortal como todos os seres vivos, 

podendo, a qualquer hora, adoecer e morrer.

A doença é uma solução de continuidade entre o 

viver anterior e o porvir que pode ser incerto. 

O comportamento masculino, agressivo, forte, 

desafiador, lutador em busca de disputas, não se 

contentando com o segundo lugar, não permite, nem 

em sonho, que o “campeão” possa ter que abandonar 

suas contendas, afastar-se de suas metas e deixar para 

os outros a titularidade, se contentando com o “banco”.

O que homens e mulheres muitas vezes se esque-

cem, é que o ciclo vital começa ao nascer, passará pelo 

envelhecer, com suas doenças que terminarão na 

morte. Estamos vivendo mais, a expectativa de vida 

brasileira atingiu  os 76 anos, convivendo num mundo 

competitivo, agitado, tumultuado, poluído, afetando 

nosso corpo com venenos e intoxicando nossa mente 

com estresses que diminuem nossa imunidade, deixan-

do-nos vulneráveis.

Quando se fala em doenças da modernidade, a 

primeira que vem à mente é o câncer. Também pode-

mos citar diabetes, enfartes, derrames, problemas 

respiratórios e outras patologias que a mídia esclarece 

constantemente a todos os preocupados e aos que 

fingem “não estarem nem aí”. Todos nós ficaremos “de 

orelha em pé”, quando  alguns sinais e sintomas 

diferentes  aparecerem gradativa ou subitamente, 

inclusive os “super-homens”.

Autor: 
Dr. Marco Túlio Zanchi,
Graduado em Medicina – 
UFSM (1965) e no curso 
de Gestão/Estratégia e 
Desenvolvimento da ESG; 
Pós-graduado em Ginecologia 
e Obstetrícia, Medicina 
Ocupacional, Gerontologia; 
Atua como professor do 
curso de Medicina da UCS; 
É membro do Conselho 
Regional de Saúde da 5ª 
Coordenadoria Estadual de 
Saúde de Caxias do Sul.

A saúde do homem, menos sujeita às complexida-

des do que a das mulheres, além de depender da 

herança genética, das condições ambientais e dos 

acidentes, está ligada ao estilo de vida, aos comporta-

mentos saudáveis que nos darão longevidade e quali-

dade de vida. Alimentação e peso adequados, exercíci-

os, tabagismo zero, álcool com moderação, sono 

satisfatório, controle em executar  atividades  radicais, 

todos representam a base biológica para a manutenção 

da  saúde do homem.

Comportamentos saudáveis como otimismo, 

energia e autoestima, prazer no exercício profissional, 

reflexões espirituais, uma boa relação afetivo-sexual, 

fortes laços familiares e sociais, um adequado gerenci-

amento financeiro, uma curtição do lazer, são as 

formas mais conhecidas para a longevidade masculina.

"Mens sana in corpore sano", é um antigo ditado 

que mostra a integração biopsicossocial que representa 

a vida humana plena de qualidade, na busca do bem 

estar e da felicidade. O corpo fala, o corpo reage, 

mostrando que as loucuras da modernidade, a pressa, o 

materialismo, os estresses do dia a dia afetarão o 

equilíbrio vital, produzindo doenças e encurtando a 

vida.

Os reflexos de uma vida mal vivida se manifesta-

rão com a idade, com as mais diversas doenças, inclusi-

ve os cânceres de pulmão (35%), próstata (18%), 

intestinos (14%) e outros. Fumar é o responsável pelo 

câncer pulmonar e vias aéreas e bexiga. Logo, quanto 

mais cedo parar, melhor. Infelizmente, a partir dos 80 

anos, 80% dos homens terão o HPB, hiperplasia 

benigna de próstata, que dá sintomas que semelham ao 

câncer prostático. Assim sendo, a partir dos 50 anos, 

todos os homens devem ter um urologista e fazer os 

exames de rotina para diabetes, colesterol, trigliceríde-

os, etc., juntamente com o PSA, para detectar o com-

portamento da próstata.

Saúde do homem só se consegue com comporta-

mentos saudáveis, estilo de vida adequado e prevenção 

dos fatores de  risco próprios de nossa natureza. 

Sigamos essas regras que teremos vida longa e 

satisfatória.
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tradição de entrar em Aalgum lugar com o pé 
direito para dar sorte é de origem 
romana. Nas grandes celebrações 
dos romanos, os donos das festas 
acreditavam que, entrando com 
esse pé, evitariam má sorte na 
ocasião da festa. 

A palavra “esquerda”, em 
latim, é “sinistra”. Assim, fica 
evidente a crença no lado azaren-
to dos inocentes pés esquerdos. 
Foi a partir daí, que essa crença se 
espalhou por todo o mundo.

VOCÊ SABIA?
ENTRAR COM O PÉ DIREITO

expressão   Asurgiu por 
volta de 1830, quando 
a Inglaterra exigiu 
que o Brasil aprovas-
se leis que impedis-
sem o tráfico de 

PARA INGLÊS VER

Fonte: http://www.vocesabia.net

latim, é “sinistra”. Assim, fica 
evidente a crença no lado azaren-
latim, é “sinistra”. Assim, fica 
evidente a crença no lado azaren-

EXPRESSÕES POPULARES

escravos.
No entanto, todos sabiam que essas leis 

não seriam cumpridas. Assim, elas teriam sido 
criadas apenas “para inglês ver”. Foi assim 
que surgiu a expressão.
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Fonte: http://www.entrepais.com/




