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ALEGRETE - ALE
Fone: (55) 3422-4737

BAGÉ - BAG
Fone: (53) 3242-7796

CACHOEIRA DO SUL - CHS
Fone: (51) 3724-0359

CAMAQUÃ - CMQ
Fone: (51) 3671-0455

CAXIAS DO SUL e MATRIZ - 
CXS/MTZ
Fone: (54) 3026-2777

ERECHIM - ERE
Fone: (54) 3522-9159 

FREDERICO WESTPHALEN - FRW
Fone: (55) 3744-8035

IBIRUBÁ - IBA
Fone: (54) 3324-8488

IJUÍ - IJU
Fone: (55) 3332-9915

LAGOA VERMELHA - LGV
Fone: (54) 3358-3238

LAJEADO - LAJ
Fone: (51) 3748-6459

NOVO HAMBURGO - NHA
Fone: (51) 3587-5773

OSÓRIO - OSO
Fone: (51) 3601-2263

PASSO FUNDO - PFU
Fone: (54) 3311-9183

PELOTAS - PEL
Fone: (53) 3283-2009

PORTO ALEGRE - POA
Fone: (51) 3026-2777

QUARAÍ - QUI
Fone: (55) 3423-1856

SANTA CRUZ DO SUL - SCS
Fone: (51) 3715-3262

SANTA MARIA - SMA
Fones: (55) 3211-1500
3211-1599

SANTA ROSA - SRO
Fone: (55) 3512-4061

SANTANA DO LIVRAMENTO - LIV
Fone: (55) 3242-3713

SANTIAGO - SNT
Fone: (55) 3251-5070

SÃO GABRIEL - SGB
Fone: (55) 3232-1156

SARANDI - SAR
Fone: (54) 3361-2445

URUGUAIANA - URU
Fone: (55) 3413-3588

VACARIA - VAC
Fone: (54) 3231-4226

VERANÓPOLIS - VER
Fone: (54) 3441-8000

RIO GRANDE DO SUL

SANTA CATARINA

BLUMENAU - BLU
Fone: (47) 3036-2777

BRUSQUE - BRQ
Fone: (47) 3350-0759

CHAPECÓ - CHA
Fone: (49) 3324-0651

CRICIÚMA - CRI
Fone: (48) 3468-5777

FLORIANÓPOLIS - FLN
Fones: (48) 3298-0190 
(48) 3341-3455

ITAJAÍ - ITA
Fone: (47) 3045-2777

JARAGUÁ DO SUL - JGS
Fone: (47) 3372-0121

JOAÇABA - JBA
Fone: (49) 3554-8787

JOINVILLE - JVL
Fone: (47) 3435-1007

LAGES - LGS
Fone: (49) 3225-6275

RIO DO SUL - RDS
Fone: (47) 3525-3284

SÃO BENTO DO SUL - SBS
Fone: (47) 3633-6606

TUBARÃO - TUB
Fone: (48) 3628-3200

PARANÁ

AMPERE - AMP
Fone: (46) 3547-1846

APUCARANA - APU
Fones: (43) 3426-6206  
3423-6206

CASCAVEL - CAS
Fone: (45) 3226-9085

CURITIBA - CWB
Fone: (41) 3033-8686

FOZ DO IGUAÇU - FOZ
Fone: (45) 3522-2892

FRANCISCO BELTRÃO - FBL
Fone: (46) 3524-0963

GUARAPUAVA - GVA
Fone: (42) 3629-5194

IVAIPORÃ – IVA
Fone: (43) 3472-6829

LONDRINA - LDA
Fone: (43) 3025-2777

MARINGÁ - MGA
Fone: (44) 3028-6836

MEDIANEIRA – MED
Fone: (45) 3264-6047

PARANAGUÁ - LPR
Fones: (41) 3023-9435  
3023-5319

PATO BRANCO - PTB
Fone: (46) 3225-1433

PONTA GROSSA - PTG
Fone: (42) 3236-5098

RIO NEGRO - RNG
Fone: (47) 3645-0359

UMUARAMA - UMU
Fones: (44) 3624-8945

UNIÃO DA VITÓRIA - UVT
Fone: (42) 3522-8726

SÃO PAULO

ARARAQUARA - ARA
Fone: (16) 3472-3208

AVARÉ – AVR
Fone: (14) 3733-5983

BAURU - BAU
Fone: (14) 3312-2600

BIRIGUI - BIR
Fone: (18) 3644-2842

CAMPINAS - CPN
Fone: (19) 3515-0900

FRANCA - FCA
Fone: (16) 3701-3360

GUARULHOS – GRU (Entregas)
Fone: (11) 4963-9330

ITAPETININGA - ITP
Fone: (15) 3271-0779

MARÍLIA - MAR
Fone: (14) 3221-2727

OURINHOS - OUS
Fone: (14) 3026-7270

PENÁPOLIS  - PEN
Fone: (18) 3652-4163

PIRACICABA - PIR
Fone: (19) 3434-7700

PRESIDENTE PRUDENTE - PRU
Fone: (18) 3908-2316 

RIBEIRÃO PRETO - RIP
Fone: (16) 3603-6599

SANTOS - SAN
Fone: (13) 3493-6801

SÃO CARLOS - SCA
Fone: (16) 3307-8400

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SJP
Fone: (17) 3218-6961

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SJC
Fone: (12) 3939-9776

SÃO PAULO - SAO (Coletas)
Fone: (11) 2413-2727

SOROCABA - SOR
Fone: (15) 3228-3882

TUPÃ - TUP
Fone: (14) 3491-1180

MINAS GERAIS

BELO HORIZONTE - BHZ
Fone: (31) 2564-9400

CURVELO - CVL
Fones: (38) 3721-3666  
3721-4189 

DIVINÓPOLIS - DIV
Fone: (37) 3212-2800

GOVERNADOR
VALADARES - GVR
Fone: (33) 3271-1116  

GUANHÃES – GUA
Fone: (31) 3424-6166

IPATINGA – IPN
Fone: (31) 3821-4282

JOÃO MONLEVADE - JML
Fone: (31) 3851-1449

JUIZ DE FORA - JDF
Fone: (32) 3221-4005

MONTES CLAROS - MOC
Fone: (38) 3212-3275

NOVA SERRANA - NSE
Fone: (37) 3226-6668

PASSOS - PSS
Fone: (35) 3021-2940

POUSO ALEGRE - PPY
Fone: (35) 3449-3019

SETE LAGOAS - STL
Fone: (31) 3772-2899

TEÓFILO OTONI – TEO
Fone: (33) 3522-2727

UBERLÂNDIA - UDI
Fone: (34) 3226-8480

VARGINHA - VAG
Fone: (35) 3222-8047
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de carga, de 14 segmentos industriais.
Esse prêmio é realizado desde 2007 e a Translovato tem orgulho de 

estar presente, desde o início, com indicações de seus clientes.
Nesse evento estão sempre representadas as principais empresas e 

seus dirigentes do transporte nacional, o que mostra a importância e 
grandeza do evento.

Desde o início do prêmio, fomos recomendados por nossos clientes 
28 vezes. Em todos os anos, ficamos entre as empresas de transporte mais 
votadas em algum dos seguimentos de destaque, totalizando oito prêmia-
ções: 1º lugar na indústria de cosméticos; 1º lugar na indústria de móveis; 
2º lugar na indústria eletroeletrônica; 3º lugar na indústria eletrônica; 3º 
lugar na indústria automotiva; 3º lugar na indústria têxtil; 4º lugar na 
indústria de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal. E, nesta 8ª edição, 
em 2014, fomos lembrados em 5 segmentos, ficando em 2º lugar na 
indústria de papel e celulose.

A Translovato opera em cinco estados (RS, SC, PR, SP e MG) e se 
destaca em nove segmentos industriais no transporte de cargas nobres, 
porta a porta. 

Nos sentimos muito satisfeitos com nosso desempenho e reconheci-
mento dos clientes, pois, no Top do Transporte, são medidos 14 segmen-
tos em nível nacional, o que valoriza ainda mais nossas conquistas.

Aproveito a oportunidade para agradecer nossos clientes que nos 
prestigiam e não deixam de votar em nossa empresa. Nosso compromisso 
e nossa responsabilidade só aumentam. Não poderia deixar de exaltar 
também nossos profissionais, pela incansável busca em fazer bem feito, 
surpreender e satisfazer nossos clientes.

Muito obrigado!
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stivemos presentes em mais Eum evento promovido pelas 
revistas Frota & Cia e Logweb, no dia 9 
de outubro, para a premiação do Top do 
Transporte 2014.

As indicações tomaram como base 
a oitava pesquisa nacional dos fornece-
dores de serviço de transporte, no 
período de maio a julho de 2014, com 
mais de 3000 empresas embarcadoras 
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 Translovato possui equipes comerciais altamente qualificadas para o atendi-Amento aos clientes. Essas equipes formam as Centrais de Relacionamento, que 

são coordenadas por profissionais treinados e que buscam, constantemente, qualificação e 

aperfeiçoamento para realização dos processos ? de trabalho.

Periodicamente, são realizadas convenções com a participação de todos os coordena-

dores comerciais, que tem como objetivos integrar os profissionais e aperfeiçoar os 

procedimentos para manter a excelência no atendimento aos clientes.

O evento de 2014 ocorreu na matriz Translovato, em Caxias do Sul/RS, no período de 

15 a 19 de setembro, na mesma semana em que é comemorada a Semana Farroupilha no 

estado. Além do treinamento comercial, os profissionais também tiveram a oportunidade 

de conhecer um pouco sobre a cultura e a tradição gaúcha.

CALENDÁRIO 2015

CALENDÁRIO 2015

Janeiro

                                 01 02 03 

04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31

d    s    t   q   q   s   s

01 - Confraternização Universal

Fevereiro

01 02 03 04 05 06 07 

08 09 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

d    s    t   q   q   s   s

17 - Carnaval

Junho

     01 02 03 04 05 06 

07 08 09 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30
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04 - Corpus Christi

01 02 03 04 05 06 07 

08 09 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31
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Março

                                           

                        01 02 03 04 

05 06 07 08 09 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30
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03 - Paixão de Cristo

05 - Páscoa / 21 - Tiradentes

Abril Maio

                                          01 02 

03 04 05 06 07 08 09 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31
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01 - Dia do Trabalho

Agosto

                                                    01 

02 03 04 05 06 07 08 

09 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31

d    s    t   q   q   s   s

Outubro

                                  01 02 03 

04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31
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12 - Nossa Sra. Aparecida

                                           

                        01 02 03 04 

05 06 07 08 09 10 11 

12 13 14 15 16       18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31
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Julho

17

17 - Aniversário 36 anos Translovato

Setembro

               01 02 03 04 05 

06 07 08 09 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30
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07 - Independência do Brasil

Novembro

01 02 03 04 05 06 07 

08 09 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30

d    s    t   q   q   s   s

02 - Finados

15 - Proclamação da República

Dezembro

               01 02 03 04 05 

06 07 08 09 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31

d    s    t   q   q   s   s

25 - Natal

"O encontro nos permitiu desenvolver e ampliar o conhecimento sobre assuntos que 

envolvem atendimento, vendas, operação, TI, gestão de pessoas, entre outros. Durante o 

evento tivemos o reforço de rotinas e procedimentos já adotados e a disponibilização de 

novas ferramentas que serão utilizadas em nosso dia a dia. O treinamento promoveu a 

integração entre as unidades e o desenvolvimento das equipes, para prestarmos um 

atendimento diferenciado aos nossos clientes e, além disso, tivemos a oportunidade de 

conhecer um pouco mais sobre a cultura gaúcha."

Mayra Rodrigues de Aguiar

Coordenadora comercial

Translovato Belo Horizonte

"Foi um grande privilégio 

participar do encontro. Uma semana 

regada de aprendizados, onde foram 

adquiridos novos conhecimentos, 

trocas de experiências e motivação."

Maristela Pinto

Coordenadora comercial

Translovato Blumenau



     Wega Motors Ltda. é uma empresa 

   multinacional de autopeças que já 

tem 12 anos de sucesso no Brasil, junto aos 

seus parceiros comerciais. Sua meta inicial 

de oferecer a maior gama de aplicações de 

filtros para os diversos segmentos automo-

tivos, é hoje, uma realidade comemorada 

pela empresa. 

Através de sua rede de distribuidores e 

representantes, situados estrategicamente 

em todo o território nacional, a Filtros 

Wega é marca presente na maioria dos 

pontos de venda do país. O seu Centro de 

Distribuição, situado em Itajaí/SC, tem sido 

essencial no suporte às vendas e à logística, 

proporcionando maior flexibilidade e 

velocidade nas entregas.

Uma empresa séria e responsável que, 

em sua carta de declaração à sociedade, tem 

objetivos claros que regem os negócios da 

Corporação Wega no Brasil e os princípios 

que devem nortear suas relações.
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BELO CLICK

CORES NO CÉU
Na Rodovia Presidente Dutra, seguindo para Guarulhos.

Este espaço é destinado para clicks feitos por funcionários da Translovato. Para participar, envie uma foto tirada por você para 
informativo@translovato.com.br, com a legenda da foto, o seu nome completo e filial. Obs.: Fotos posadas não serão consideradas.

Marinalva Santos - Centralizadora São Paulo/SP

expressão “fazer uma vaquinha” surgiu na década Ade 20 e tem sua origem relacionada com o jogo do 

bicho e o futebol. Nas décadas de 20 e 30, já que a maioria dos 

jogadores de futebol não tinha salário, a torcida do time se 

reunia e arrecadava entre si um prêmio para ser dado aos 

jogadores. 

Esses prêmios eram relacionados popularmente com o 

jogo do bicho. Assim, quando iam arrecadar cinco mil réis, 

chamavam a bolada de “cachorro”, pois o número cinco 

representava o cachorro no jogo do bicho. 

Como o prêmio máximo do jogo do bicho era vinte e 

cinco mil réis, e isso representava a vaca, surgiu o termo 

popular “fazer uma vaquinha”, ou seja, tentar reunir o 

máximo de dinheiro possível para um determinado fim.

VOCÊ SABIA?

http://www.wegamotors.com/

FAZER UMA VAQUINHA

Fonte: http://www.vocesabia.net

Centro de Distribuição - Itajaí/SC

Rafael T. Rodrigues Neto - CEO Argentina
e Cristian Rodrigues Neto - CEO Brasil

CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE

Filtros Wega com Certificado de Qualidade ISO 9001 & 

Tecnologia de ponta.

Todo esse sucesso da Wega no Brasil é fruto do seu dinamis-

mo e ousadia, mas, principalmente, dos altos investimentos da 

empresa para imprimir aos seus produtos o que há de melhor, 

mundialmente, em tecnologias de ponta em sistemas de filtra-

gem automotiva, devidamente amparada pela garantia de 

qualidade certificada ISO 9001 do BVQI - Bureau Veritas 

Certification. Porque para a Wega, qualidade não é apenas um 

atributo dos seus produtos, é, antes de tudo, responsabilidade!

VALORES DA CORPORAÇÃO WEGA MOTORS

Missão:

“Satisfazer plenamente as necessidades do mercado brasileiro, 

fornecendo peças automotivas de alta qualidade.”

Visão:

“Ser uma empresa reconhecida no mercado, com base na ética e 

no crescimento sustentável e inovador.”

Valores:

• Criar entusiasmo e satisfação no cliente.

• Trabalhar com integridade e comprometimento.

• Promover o trabalho em equipe, gerando oportunidades.

• Estimular o espírito inovador.

• Estabelecer metas de melhoria contínua.

• Respeitar o indivíduo e a sociedade.

• Privilegiar atitudes e práticas sustentáveis.

A 
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João Nivaldo Melchioretto, consultor
comercial Translovato e Danilo da Silva,

coordenador de logística Wega Motors Ltda.

Danilo da Silva
Coordenador de logística

Wega Motors Ltda.

Sobre a parceria: 

“A qualidade e a eficiência no 

atendimento aos nossos clientes são 

prioridades para nós. Estamos 

sempre buscando parceiros de 

transporte que proporcionam essas 

prioridades. Foi assim que, em julho 

de 2008, iniciamos a parceria com a 

Translovato. Parceria esta que vem 

se fortalecendo."

A Wega  Motors Ltda é cliente da 

Translovato há seis anos. Iniciamos as coletas 

diárias em Balneário Camboriú, na antiga 

sede da empresa. Atualmente, coletamos em 

Itajaí, onde a Wega construiu sua nova sede, 

que já se encontra em fase de ampliação. 

É uma honra fazer parte da história dessa 

empresa tão comprometida com a satisfação 

de seus clientes. Esperamos que essa parceria 

se perpetue, trazendo cada vez mais sucesso 

às empresas parceiras, Wega Motors e 

Translovato. 

não conhecerem bem tudo o que é necessário fazer na etapa da 

escolha da solução, não se dar conta dos efeitos secundários 

da solução escolhida, e acabam gerando problemas maiores 

do que aquele que queriam resolver. Definindo-se o processo, 

os participantes da reunião sempre podem avaliar se estão no 

caminho certo.

4- Dar atenção aos aspectos comportamentais e de 

relacionamento.

Aqui está um dos maiores obstáculos à existência de 

reuniões produtivas. Existem três tipos de comportamentos 

numa reunião, que são os de tarefa, manutenção e os voltados 

para o eu. Os comportamentos de tarefa são aqueles que se 

referem ao conteúdo e aos processos a serem seguidos. Os de 

manutenção se referem aos relacionamentos entre os partici-

pantes, ao clima que deve existir. Visa obter a contribuição de 

todos e integração. Os comportamentos voltados para o eu são 

comportamentos destrutivos, são as agendas ocultas, que ao 

se manifestarem fazem com que os participantes da reunião 

percam o foco, caiam em conflitos de personalidade e 

tentativas de dominação dos demais. São as conversas 

paralelas, as manipulações e invejas. É aquele: "se não puder 

ser eu, então não será mais ninguém". Estes comportamentos 

voltados para o eu, muitas vezes, se manifestam de forma 

sutil, dificilmente perceptíveis. Às vezes, sob a forma de 

colaboração, há um movimento para derrubar o outro. De 

qualquer forma, é preciso estar atento a dois tipos de pessoas: 

os cobras e os egos inflados. Os cobras conseguem envenenar 

qualquer situação. Os egos inflados ocupam todo o espaço da 

sala e não deixam nem os demais respirarem. Saber identifi-

car e tratar com estes três tipos de comportamentos (tarefa, 

manutenção e voltados para o eu), é essencial. Sem isto, não 

há esperança de reuniões produtivas.

5 – Definir os papéis a serem exercidos durante a 

reunião.

Existem quatro papéis a serem exercidos durante uma 

reunião que são: o de líder, facilitador, registrador e membros 

do grupo. O líder é o principal responsável ou interessado no 

assunto ou conteúdo a ser tratado na reunião. Pode ser um 

gerente ou um coordenador de projeto, por exemplo. Pode ter 

ou não autoridade formal sobre os demais participantes. O 

facilitador é o responsável pelos processos e pelos aspectos 

comportamentais e de relacionamento. O registrador é 

responsável por anotar e fazer a ata da reunião. Os outros, que 

não se exercem nenhum destes papéis, são os membros do 

grupo.

Estes papéis ou funções, podem ser exercidos com 

exclusividade ou combinados. Quando alguém exerce o papel 

de facilitador ou de registrador, com exclusividade, não pode 

participar das discussões sobre o assunto objeto da reunião. 

Tem que se ater exclusivamente ao exercício do seu papel. 

Entretanto, um facilitador ou registrador, quando exerce o 

papel de forma combinada ou mesclada, pode participar da 

discussão dos assuntos da reunião, assumindo, portanto, 

outros papéis como o de líder ou de membro do grupo.

Assim, uma das questões mais importantes é saber se o 

objeto da reunião demanda que estes papéis sejam exercidos 

de forma exclusiva ou podem ser exercidos de forma combi-

nada. Isto porque, é praticamente impossível que alguém 

exerça bem mais de um papel, pois há uma tendência a se 

privilegiar um deles, em detrimento do outro. Portanto, 

quanto mais complexo e importante for o objeto da reunião, 

mais haverá necessidade desta diferenciação e do exercício 

exclusivo de cada um dos papéis. O mais importante de tudo 

isto é que a experiência mostra que uma pessoa que não for 

altamente treinada, dificilmente vai exercer bem o papel de 

facilitador, entre outras coisas, porque existem fenômenos 

comportamentais que se manifestam de forma bastante sutil e 

quem não for extremamente capacitado e atento não vai poder 

percebê-los e observá-los e, consequentemente, ter um 

desempenho eficaz.

6 - Difundir e implantar uma cultura organizacional 

em que reuniões produtivas sejam consideradas um valor.

Todo ser humano está sujeito às influências do conjunto 

de forças do meio ambiente em que se encontra inserido. Se 

você estiver numa organização em que não se valorize 

reuniões eficazes e produtivas, o trabalho para obtê-las será 

muito maior e os resultados muito menores. Assim, há 

necessidade de se trabalhar no sentido de se mudar a cultura 

da organização. Valorizar, por exemplo, que as reuniões 

sejam sempre bem preparadas. Que comecem e terminem na 

hora agendada. Que se tenha sempre em conta o princípio da 

economia, ou seja, obter o máximo com o mínimo, e conse-

quentemente, maximizar a relação benefício/custo. Este 

princípio se opõe ao que é adotado, com muita frequência em 

reuniões, que é o do esforço e desperdício máximo, com o 

mínimo de resultados.

Em suma, que todos sejam estimulados a fazerem 

reuniões dentro da máxima eficácia. Mas, para que isto 

aconteça, é preciso competência, esforço e determinação. 

Creia que as recompensas virão sob a forma de uma 

empresa mais ágil, flexível e competitiva, em que as 

pessoas costumam dizer: "Aqui as reuniões funcionam e 

valem o tempo que se gasta com elas".



m acontecimento para comemorar Usempre: o Dia do Cliente. Esta 

data é celebrada no dia 15 de setembro. E, ano 

após ano, a Translovato não deixa passar em 

branco.

No ano de 2014, parabenizamos nossos 

clientes pelo seu dia com anúncio em revista, 

publicação no site da empresa, no Informativo 

Translovato (ed. 77), Facebook e Linkedin.

Além disso, a empresa realizou um 

jantar comemorativo com clientes no Galpão 

Translovato, montado nos pavilhões da Festa 

da Uva, durante as festividades da Semana 

Farroupilha em Caxias do Sul/RS, cidade 

sede da matriz Translovato.
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m comemoração ao Dia das Crianças, a Translovato Erealizou uma Mostra Literária.

Esta ação convidou os filhos de funcionários a desenvolve-

rem uma atividade livre, a qual podia ser um desenho, uma 

poesia, um poema, contos, quadrinhos ou outra atividade 

literária. Os trabalhos foram expostos no terminal de cada 

centralizadora Translovato.

produtivas e da implementação dos procedimentos e práticas 

necessárias para se adquirir domínio destes aspectos. É nesta 

fase que aparece a tão conhecida resistência à mudança, em 

que as pessoas acabam encontrando uma série de autojustifi-

cativas, racionalizações e autocomplascência para continua-

rem com os comportamentos ineficazes. É sempre preciso ter 

em mente que a persistência, neste caso, tem um alto retorno. 

Finalmente, a terceira fase, que é a da segunda natureza, em 

que os conhecimentos, habilidades e estados mentais são 

completamente assimilados e passam a fazer parte do 

repertório comportamental da pessoa. É neste momento que 

fazer reuniões produtivas passa a ser uma coisa natural, em 

que os desvios são prontamente identificados e corrigidos.

Quem não se propuser a passar por estas três fases pode 

desistir da ideia de ter reuniões produtivas e pode continuar se 

lamentado pelo tempo perdido com suas reuniões.

Deve-se conhecer, dominar e seguir os seis pontos 

fundamentais para que se tenham reuniões produtivas, que 

são os seguintes: seguir o processo administrativo, saber 

separar processo de conteúdo, definir e seguir as etapas do 

processo de realização da tarefa, dar atenção aos aspectos 

comportamentais e de relacionamento, definir papéis a 

serem seguidos e difundir e implantar uma cultura 

organizacional em que reuniões produtivas sejam 

consideradas um valor.

Vamos a cada um destes pontos fundamentais:

1 - Toda reunião tem que ser conduzida de acordo 

com as três etapas do processo administrativo, isto quer 

dizer, preparar/planejar, executar/fazer e contro-

lar/avaliar.

A primeira pergunta da preparação deve ser: esta 

reunião é de fato necessária, ou seria melhor mandar um e-

mail, conversar por telefone, ou mesmo pessoalmente com 

alguém? Sempre tenha presente que uma reunião é uma 

alternativa para se chegar a determinado resultado. Só faça 

uma reunião se ela for, de fato, a melhor alternativa. Caso 

contrário, não perca o seu tempo nem o dos outros.

Outras questões que devem ser consideradas na 

preparação:

Para que fazer uma reunião? Quais são os seus objetivos 

e expectativas? Que tipo de reunião quer fazer (planejamento, 

solução de problemas, tomada de decisão, etc.)? Quem deve 

ser convocado? Como deve ser arrumada a sala? Como e com 

que antecedência os participantes deverão ser convocadas 

para que possam estar devidamente preparados? Quais devem 

ser os itens da agenda para que a reunião alcance a todos os 

objetivos da sua convocação? Como serão implementadas as 

decisões tomadas?

Uma boa parte do sucesso de uma reunião está na 

qualidade da sua preparação. Sem uma boa preparação, não 

espere por milagres. Espere por reuniões mal conduzidas e 

ineficazes.

A execução da reunião deve ter como base o código de 

conduta. Este código estabelece uma série de regras, entre as 

quais podemos incluir as seguintes: todos devem participar e 

são responsáveis pelo resultado da reunião; o clima deve ser 

amigável; criticar as ideias e não as pessoas; toda pergunta 

deve ser feita; prestar atenção em quem está falando.

Não devem haver muitas regras. Somente devem ser 

consideradas aquelas que são indispensáveis para o sucesso 

da reunião.

Finalmente, após a reunião deve haver o contro-

le/avaliação com dois objetivos: primeiro para efetuar uma 

breve avaliação do que foi a reunião. Segundo, para acompa-

nhar e implementar as resoluções efetivadas. Deve-se, 

inclusive, enviar aos participantes, uma breve ata da reunião, 

o que com, o auxílio da internet, se tornou bastante fácil.

2 - Saber separar processo de conteúdo.

Tenha presente que qualquer atividade sempre tem, 

pelo menos, duas dimensões, que são conteúdo e processo. O 

conteúdo é o tópico ou assunto que está sendo abordado na 

reunião. Os assuntos podem ser os mais variados, tais como, 

aumento de vendas, redução de custos ou falta de motivação. 

O processo é a maneira como estes assuntos são abordados, é 

a sequência, são as etapas a serem seguidas. Normalmente, as 

pessoas só se preocupam com o assunto (conteúdo) e não dão 

importância ao processo. E este é um erro que pode ter 

consequências extremamente negativas para a reunião. De 

qualquer forma, nesta questão de processo e conteúdo, parece 

existir alguma coisa bastante interessante que, em certo 

sentido, se assemelha a um fenômeno que é constatado no 

estudo da luz. Esta pode se manifestar sob a forma de partícula 

e sob a forma de onda e, o que se verifica, é que não se pode 

observar os dois fenômenos ao mesmo tempo. Assim, quem 

estuda a luz deve escolher se quer tratar do aspecto onda ou do 

aspecto partícula. Em reunião há algo parecido. É muito 

difícil que quem procure ver o conteúdo veja o processo e 

vice-versa. Assim, pode haver necessidade de que hajam 

pessoas diferentes cuidando destes dois aspectos. E quanto 

mais complexa for a reunião, mais haverá necessidade desta 

diferenciação.

3 - Definir e seguir as etapas do processo de realiza-

ção da tarefa.

Quer as pessoas queiram, quer não. Quer gostem, quer 

não, não existe nenhuma atividade que não seja feita através 

de um processo. O fato de não se estar consciente disto é outra 

história que, como consequência, ocasiona a adoção de 

processos com etapas mal definidas e incompletas. Vejamos 

como exemplo, o processo de tomada de decisão e solução de 

problemas. Este processo deve ter as seguintes etapas: 1- 

definição do problema, 2 - diagnóstico da situação, 3 - 

formulação de alternativas, 4 - escolha da solução e 5 - 

implantação da decisão. Quando as pessoas não estão 

conscientes do processo, acabam pulando etapas ou passam 

superficialmente por elas, frequentemente se prendendo em 

aspectos periféricos e de menos importância. Assim, é muito 

comum as pessoas procurarem encontrar a solução de um 

problema, sem antes terem feito bem o diagnóstico. Ou, por 
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ão existe sinergia numa empresa se não houver Nsinergia em suas reuniões. Reuniões produtivas 

são essenciais para que se tenha alto desempenho organi-

zacional, gerencial e de equipes, sejam elas permanentes 

ou de projetos. Se constituem numa ferramenta indispensá-

vel para a efetividade do trabalho coletivo e podem ter as mais 

diversas finalidades, tais como: planejamento estratégico, 

tomada de decisão, solução de problemas, negociação, 

comunicação/informação, feedback e avaliação, resolução de 

conflitos e treinamento. Pesquisas mostram que executi-

vos/gerentes gastam 40%, ou mais, do seu tempo em reu-

niões. Nos Estados Unidos, por exemplo, são realizadas mais 

de dois milhões de reuniões por dia.

Portanto, não resta a menor dúvida de que, não apenas, 

as reuniões têm importância incontestável, como também, 

não há quem não tenha muita prática e experiência com elas, 

pois todos nós já participamos de centenas ou até milhares de 

reuniões. E é, justamente nisto, que se encontra o grande 

paradoxo, pois, apesar da importância, da prática e da 

experiência, o que se constata é que, em geral, a efetividade 

das reuniões é bastante baixa, sendo que, estudos sobre 

administração do tempo mostram que estão entre as maiores 

causas de desperdício. Quem já não participou de uma 

reunião para discutir o que já havia sido discutido na reunião 

anterior, ou para constatar que nada foi feito a respeito das 

decisões tomadas? Ou de reuniões em que se ficam horas e 

horas em discussões que não levam a lugar nenhum, e cujo 

produto final foi apenas o de marcar a próxima reunião? O 

fato é que, apesar de todos estes pontos, as pessoas continuam 

a se reunir sem parar para pensar e identificar o que seria 

necessário para que se obtivessem reuniões verdadeiramente 

efetivas. Continuam a fazê-las quase que, automaticamente, 

O artigo desta edição é de

José Augusto Wanderley,

master practitioner em  

Programação Neurolinguísitca,

faz treinamentos e palestrante 

em Negociação e Liderança

e é autor do livro Negociação 

Total, que está na 22ª edição.

como se fossem um castigo, um peso que tem que carregar. 

Uma tragédia inevitável.

Portanto, a seguinte questão se coloca: É possível fazer 

reuniões produtivas, ou isto é uma impossibilidade, em 

que teremos que concordar com os mais céticos que 

costumam dizer que um camelo é o resultado do trabalho 

de uma equipe que pretendia fazer um cavalo para 

competir em corridas? Ou então, endossar os que dizem 

que quando não se quiser chegar a lugar nenhum, basta 

convocar uma reunião?

A minha resposta é: podemos fazer reuniões altamente 

produtivas, desde que saibamos como fazê-las. Escrevo isto 

baseado na minha experiência de consultor e em função de 

resultados efetivamente alcançados. Mas para tanto, três 

coisas devem ser consideradas:

Reuniões altamente produtivas exigem muita 

competência, isto porque, se trata de algo extremamente 

complexo, em que estão envolvidos, não apenas os aspectos 

relativos ao objetivo da reunião, mas sobretudo, os da 

dinâmica comportamental, como comunicação e administra-

ção de conflitos. 

Fazer somente um curso sobre reuniões não basta. E 

este é um erro bastante comum, pois é preciso que se mudem 

comportamentos. Para que se mudem comportamentos é 

necessário que se saiba como fazê-lo e que se invista neste 

sentido. Em geral, as pessoas não aprendem a fazer boas 

reuniões porque, em vez de entendimento, dedicação e 

aprendizagem, querem algo bem "facilzinho", como macetes 

e dicas. E neste caso, macetes e dicas servem para muito 

pouco. A grande questão, é que a mudança comportamental 

passa, obrigatoriamente, por três fases: 

Primeiro vem a consciência da necessidade, que é o 

momento em que uma pessoa fica internamente convencida e 

com um forte desejo de mudar. Em que tem plena consciência 

dos ganhos que terá com reuniões produtivas e dos prejuízos 

que está tendo e continuará a ter, não apenas em termos 

profissionais, mas também com desgastes emocionais e 

estresse. Sem consciência da necessidade não há mudança, 

pois, por mais importante que sejam as reuniões para a vida 

profissional e pessoal de alguém, não haverá a força da 

automotivação. A segunda fase da mudança comportamental 

consiste na identificação dos conhecimentos, habilidades e 

estados mentais necessários para que se tenham reuniões 



 treinamento de reciclagem SQO/Operacional tem como objetivo Odesenvolver e aprimorar os profissionais envolvidos em determinadas 

funções chave, para uma maior precisão na informação e nos processos operacio-

nais. 

Este treinamento foi realizado pela equipe do CNO (Central Nacional de 

Operações), através dos profissionais Ademir da Silva, coordenador operacional 

corporativo e Marcelo Alves Acosta, supervisor de SQO corporativo, nos meses de 

julho e agosto de 2014. 

Envolveu diversos setores da empresa (comercial, segurança, SQO e operaci-

onal) das 21 centralizadoras da Translovato e teve o intuito de revisar e padronizar 

a utilização de ferramentas de gerenciamento de rotinas operacionais, para um 

melhor desempenho na operação, alinhar procedimentos com a necessidade da 

empresa e do mercado para seguir como referência no segmento em que atua e 

obter um entendimento do uso correto das informações imputadas no sistema, com 

qualidade e agilidade.

E, com os resultados positivos obtidos, o treinamento foi incorporado ao 

calendário anual de treinamentos da área operacional.
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oje sabemos que a expectativa de vida do Hbrasileiro tem aumentado nos últimos 

anos. Pessoas mais saudáveis são aquelas que mais 

apreciam o cuidado com a aparência e gostam de se 

sentir bem, seja por praticarem alguma atividade 

física, terem alimentação balanceada, ou, até mesmo, 

frequentarem algum espaço que ofereça cuidados 

estéticos. Dessa maneira, ao decidir por cuidar mais da 

estética, seja facial ou corporal, é importante que a 

pessoa procure um local apropriado e confiável, que 

observe normas éticas, de segurança e de higiene, bem 

como ter conhecimento da formação dos profissionais 

que lá trabalham. 

Ao falarmos de beleza, falamos de beleza externa 

e interna. A externa se refere ao corpo saudável, limpo, 

organizado e em harmonia, já a beleza interna é a 

mente saudável, organizada e em harmonia. Saúde e 

estética andam juntas, e, cada vez mais, cresce a busca 

por tratamentos estéticos para obter melhorias na 

saúde. Hoje, muitos tratamentos vão além da parte 

estética. Tanto homens quanto mulheres estão mais 

conscientes da importância dos procedimentos, dos 

resultados obtidos por eles e da possibilidade de ter, a 

partir deles, melhor qualidade de vida. A cada ano 

cresce a demanda, assim como é constante a criação ou 

Este artigo é de 

Adriana Helena Gomes Fernandes,

formada em Relações Públicas (UCS), possui curso 

de Extensão em Estética Aplicada (UCS) e é 

sócia-proprietária da Siluets Centro - Caxias do Sul/RS

(centro de estética).

aperfeiçoamento das técnicas existentes por parte da 

indústria de estética. Tratamentos têm sido importan-

tes aliados da saúde. Muitos procedimentos estimulam 

o aumento da oxigenação e da nutrição celular, promo-

vendo uma melhor troca de nutrientes para as células. 

Podemos citar a drenagem linfática, que é uma técnica 

de massagem que estimula e potencializa o bom 

funcionamento do sistema linfático. A linfa, que 

circula nos vasos linfáticos, é o líquido responsável 

pela saída do excesso de água e resíduos metabólicos 

que ficam nos tecidos entre as células. A drenagem tem 

por objetivo tornar todo esse processo mais eficaz, 

aumentando a oxigenação e estimulando a renovação 

das células. Outro tratamento, bastante conhecido pela 

grande maioria, é a limpeza de pele que é usada, não 

somente para remover cravos abertos e fechados, mas 

para remover células mortas que se acumulam na 

camada superficial da pele, além de desintoxicar, 

remover milium, pontos sebáceos e controlar a oleosi-

dade excessiva. Esse procedimento garante que a pele 

fique homogênea e saudável.

Sabemos, por fim, que a autoestima também é 

muito importante para que os indivíduos se sintam 

integrados de maneira saudável na sociedade e, desta 

forma, cuidar de questões estéticas pode favorecer 

uma aceitação de si mesmo e dar maior segurança nas 

atividades e relacionamentos interpessoais.

Como vemos, saúde, tanto física quanto psicoló-

gica, está, sim, estreitamente relacionada com ques-

tões estéticas e isso é positivo quando temos o equilí-

brio e cautela nas nossas escolhas, seja no nosso estilo 

de vida ou em procedimentos estéticos que realizamos.

Referências bibliográficas:
- www.revistamais.com (Relação entre estética 

e saúde) 1-"Renata Naruna";
- www.maisequilibrio.com.br (Saúde x Beleza. O que 

você busca?) 2- "Flávia Leão Fernandes"
- Saúde e estética: elas andam de mãos dadas - texto de 

Marcela Assis - SRTE-BA Reg nr 2916.

"?Acredito que a chave do sucesso, para qualquer organização, começa 

pela educação!

Tornamos isso possível na Translovato quando realizamos os treinamen-

tos e o nosso pessoal transforma o conhecimento recebido em RESULTADOS.

É gratificante comprovar que tudo o que foi discutido e passado aos 

multiplicadores, transformou a forma de pensar e agir. Os resultados, até 

então, não poderiam ser diferentes, ou seja, positivos!"

“No atual momento é necessário que as 

organizações implementem ações que reconheçam 

a informação como o recurso estratégico mais 

importante.

Em nosso 3º treinamento, pudemos observar o 

quanto evoluímos e colhemos bons frutos, sendo 

este um verdadeiro SUCESSO!“

Ademir da Silva

Coordenador operacional corporativo

Marcelo Alves Acosta

Supervisor de SQO corporativo



apacitar, desenvolver e treinar nossos profissio-Cnais para que o nosso objetivo de excelência em 

atendimento seja alcançado. É isso que a Translovato 

faz, qualifica equipes e desenvolve lideranças.
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 Roda Show é um treinamento realizado através do CNO O(Central Nacional de Operações) baseado no passo a passo 

das rotinas operacionais padrão Translovato e aplicado nas unidades 

de atendimento com foco na performance, qualidade operacional e 

excelência no nível de serviço.

Entre os meses de agosto e setembro de 2014, foi realizado o 

Roda Show nas bases operacionais da empresa, instaladas em cidades 

de atuação estratégicas dos estados do RS, SC, PR, SP e MG.

Foram revisados procedimentos operacionais que englobam 

desde o atendimento, passando por coleta, conferência, acondiciona-

mento, perfis de cargas, clientes diferenciados, princípios, performan-

ces, questões fiscais, simbologias e chegando a entrega efetiva.

Durante o treinamento, também foram revistos os requisitos do 

Programa de Avaliação de Desempenho Translovato, que tem sido 

elogiado e vem surtindo ótimos resultados, com melhorias visíveis nos 

pontos de atendimento.

A troca de experiência e as questões analisadas e debatidas in 

loco são fundamentais para garantir o padrão Translovato em toda 

cadeia de procedimentos.

Treinamento de direção econômica
em Blumenau.

Treinamento de direção econômica
em Guarulhos.

Treinamento de SQO e operacional
em Santa Catarina.

SIMDI em Londrina.

Treinamento de direção econômica
em Belo Horizonte.

Treinamento de SQO e operacional
em Porto Alegre.

Vivere em Itajaí.

Treinamento de direção econômica
em Ribeirão Preto.

Treinamento de SQO e operacional
em Campinas.

Treinamento de frota em Birigui.

Treinamento de direção econômica
em Caxias do Sul.

Treinamento da brigada de 
incêndio em Campinas.

Treinamento operacional padrão
em Bauru.

 gerente de recursos humanos da Translovato, Mariana Scalabrin e a Asupervisora de recursos humanos corporativo, Maura Dorigatti partici-

param do Congregarh 2014, realizado em Passo Fundo, nos dias 04 e 05 de setem-

bro. A temática deste encontro foi a “Simplicidade da Era da Complexidade”.

“Em outras épocas, as empresas faziam uma gestão mais direta, conheciam cada colaborador, suas famílias, ambições e desafios. 

Todos sabiam o que a organização desejava no futuro e trabalhavam sem funções definidas, de forma que os líderes tinham menor número 

de colaboradores e processos mais enxutos. 

Para manterem-se atualizadas e competitivas, as organizações precisaram mudar, tornando-se mais complexas e exigindo da sua 

liderança uma capacidade de fazer muitas conexões ao mesmo tempo, criando uma cultura mais pesada e muitas vezes lenta. Assim, nos 

dias atuais, a tendência para crescer e enfrentar os desafios propostos é experimentar uma nova modelagem de gestão: uma gestão mais 

simples. Simplicidade não é ser frágil ou sem ambição, é sim tornar os processos menos burocráticos, oferecer mais autonomia, focar no 

que é importante e valorizar o que é preciso fazer, não necessariamente controlando quem faz.

Para isso, precisa-se de líderes mantendo o foco, desenvolvendo mais líderes e menos seguidores, reduzindo as camadas hierárqui-

cas para dar mais autonomia às pessoas nas tomadas de decisões, atitudes que refletem em motivação, agilidade e abertura para a 

construção de soluções inovadoras.”
Fonte: http://www.abrhrs.com.br/congregarh/

Treinamento de qualificação de 
conferentes em Caxias do Sul.

Visando a melhoria contínua, a Translovato investe em capacitação e qualidade profissional, com foco na 

inteligência em movimentação e excelência de atendimento nas áreas de atuação.



Desde o início do prêmio TOP DO TRANSPORTE, em 2007, a TRANSLOVATO trilha um caminho de 

vitórias. A cada ano, ficamos entre as empresas mais lembradas em diversos segmentos do prêmio. 
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www.translovato.com.br

NESTE ANO DE 2014, ESTAMOS HONRADOS POR TERMOS SIDO 

LEMBRADOS EM       SEGMENTOS DO PRÊMIO TOP DO TRANSPORTE,

Também fomos lembrados nas indústrias calçadista, 

eletroeletrônica, metalurgia/siderurgia e têxtil.

com destaque para o 2º LUGAR que conquistamos na indústria de PAPEL E CELULOSE.
5

Da esq. p/ dir.: Claudemir Groff, diretor comercial 

e Daniel Herrera, gerente comercial.
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Treinamento de direção econômica
em Blumenau.

Treinamento de direção econômica
em Guarulhos.

Treinamento de SQO e operacional
em Santa Catarina.

SIMDI em Londrina.

Treinamento de direção econômica
em Belo Horizonte.

Treinamento de SQO e operacional
em Porto Alegre.

Vivere em Itajaí.

Treinamento de direção econômica
em Ribeirão Preto.

Treinamento de SQO e operacional
em Campinas.

Treinamento de frota em Birigui.

Treinamento de direção econômica
em Caxias do Sul.

Treinamento da brigada de 
incêndio em Campinas.

Treinamento operacional padrão
em Bauru.

 gerente de recursos humanos da Translovato, Mariana Scalabrin e a Asupervisora de recursos humanos corporativo, Maura Dorigatti partici-

param do Congregarh 2014, realizado em Passo Fundo, nos dias 04 e 05 de setem-

bro. A temática deste encontro foi a “Simplicidade da Era da Complexidade”.

“Em outras épocas, as empresas faziam uma gestão mais direta, conheciam cada colaborador, suas famílias, ambições e desafios. 

Todos sabiam o que a organização desejava no futuro e trabalhavam sem funções definidas, de forma que os líderes tinham menor número 

de colaboradores e processos mais enxutos. 

Para manterem-se atualizadas e competitivas, as organizações precisaram mudar, tornando-se mais complexas e exigindo da sua 

liderança uma capacidade de fazer muitas conexões ao mesmo tempo, criando uma cultura mais pesada e muitas vezes lenta. Assim, nos 

dias atuais, a tendência para crescer e enfrentar os desafios propostos é experimentar uma nova modelagem de gestão: uma gestão mais 

simples. Simplicidade não é ser frágil ou sem ambição, é sim tornar os processos menos burocráticos, oferecer mais autonomia, focar no 

que é importante e valorizar o que é preciso fazer, não necessariamente controlando quem faz.

Para isso, precisa-se de líderes mantendo o foco, desenvolvendo mais líderes e menos seguidores, reduzindo as camadas hierárqui-

cas para dar mais autonomia às pessoas nas tomadas de decisões, atitudes que refletem em motivação, agilidade e abertura para a 

construção de soluções inovadoras.”
Fonte: http://www.abrhrs.com.br/congregarh/

Treinamento de qualificação de 
conferentes em Caxias do Sul.

Visando a melhoria contínua, a Translovato investe em capacitação e qualidade profissional, com foco na 

inteligência em movimentação e excelência de atendimento nas áreas de atuação.



 treinamento de reciclagem SQO/Operacional tem como objetivo Odesenvolver e aprimorar os profissionais envolvidos em determinadas 

funções chave, para uma maior precisão na informação e nos processos operacio-

nais. 

Este treinamento foi realizado pela equipe do CNO (Central Nacional de 

Operações), através dos profissionais Ademir da Silva, coordenador operacional 

corporativo e Marcelo Alves Acosta, supervisor de SQO corporativo, nos meses de 

julho e agosto de 2014. 

Envolveu diversos setores da empresa (comercial, segurança, SQO e operaci-

onal) das 21 centralizadoras da Translovato e teve o intuito de revisar e padronizar 

a utilização de ferramentas de gerenciamento de rotinas operacionais, para um 

melhor desempenho na operação, alinhar procedimentos com a necessidade da 

empresa e do mercado para seguir como referência no segmento em que atua e 

obter um entendimento do uso correto das informações imputadas no sistema, com 

qualidade e agilidade.

E, com os resultados positivos obtidos, o treinamento foi incorporado ao 

calendário anual de treinamentos da área operacional.
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oje sabemos que a expectativa de vida do Hbrasileiro tem aumentado nos últimos 

anos. Pessoas mais saudáveis são aquelas que mais 

apreciam o cuidado com a aparência e gostam de se 

sentir bem, seja por praticarem alguma atividade 

física, terem alimentação balanceada, ou, até mesmo, 

frequentarem algum espaço que ofereça cuidados 

estéticos. Dessa maneira, ao decidir por cuidar mais da 

estética, seja facial ou corporal, é importante que a 

pessoa procure um local apropriado e confiável, que 

observe normas éticas, de segurança e de higiene, bem 

como ter conhecimento da formação dos profissionais 

que lá trabalham. 

Ao falarmos de beleza, falamos de beleza externa 

e interna. A externa se refere ao corpo saudável, limpo, 

organizado e em harmonia, já a beleza interna é a 

mente saudável, organizada e em harmonia. Saúde e 

estética andam juntas, e, cada vez mais, cresce a busca 

por tratamentos estéticos para obter melhorias na 

saúde. Hoje, muitos tratamentos vão além da parte 

estética. Tanto homens quanto mulheres estão mais 

conscientes da importância dos procedimentos, dos 

resultados obtidos por eles e da possibilidade de ter, a 

partir deles, melhor qualidade de vida. A cada ano 

cresce a demanda, assim como é constante a criação ou 

Este artigo é de 

Adriana Helena Gomes Fernandes,

formada em Relações Públicas (UCS), possui curso 

de Extensão em Estética Aplicada (UCS) e é 

sócia-proprietária da Siluets Centro - Caxias do Sul/RS

(centro de estética).

aperfeiçoamento das técnicas existentes por parte da 

indústria de estética. Tratamentos têm sido importan-

tes aliados da saúde. Muitos procedimentos estimulam 

o aumento da oxigenação e da nutrição celular, promo-

vendo uma melhor troca de nutrientes para as células. 

Podemos citar a drenagem linfática, que é uma técnica 

de massagem que estimula e potencializa o bom 

funcionamento do sistema linfático. A linfa, que 

circula nos vasos linfáticos, é o líquido responsável 

pela saída do excesso de água e resíduos metabólicos 

que ficam nos tecidos entre as células. A drenagem tem 

por objetivo tornar todo esse processo mais eficaz, 

aumentando a oxigenação e estimulando a renovação 

das células. Outro tratamento, bastante conhecido pela 

grande maioria, é a limpeza de pele que é usada, não 

somente para remover cravos abertos e fechados, mas 

para remover células mortas que se acumulam na 

camada superficial da pele, além de desintoxicar, 

remover milium, pontos sebáceos e controlar a oleosi-

dade excessiva. Esse procedimento garante que a pele 

fique homogênea e saudável.

Sabemos, por fim, que a autoestima também é 

muito importante para que os indivíduos se sintam 

integrados de maneira saudável na sociedade e, desta 

forma, cuidar de questões estéticas pode favorecer 

uma aceitação de si mesmo e dar maior segurança nas 

atividades e relacionamentos interpessoais.

Como vemos, saúde, tanto física quanto psicoló-

gica, está, sim, estreitamente relacionada com ques-

tões estéticas e isso é positivo quando temos o equilí-

brio e cautela nas nossas escolhas, seja no nosso estilo 

de vida ou em procedimentos estéticos que realizamos.

Referências bibliográficas:
- www.revistamais.com (Relação entre estética 

e saúde) 1-"Renata Naruna";
- www.maisequilibrio.com.br (Saúde x Beleza. O que 

você busca?) 2- "Flávia Leão Fernandes"
- Saúde e estética: elas andam de mãos dadas - texto de 

Marcela Assis - SRTE-BA Reg nr 2916.

"?Acredito que a chave do sucesso, para qualquer organização, começa 

pela educação!

Tornamos isso possível na Translovato quando realizamos os treinamen-

tos e o nosso pessoal transforma o conhecimento recebido em RESULTADOS.

É gratificante comprovar que tudo o que foi discutido e passado aos 

multiplicadores, transformou a forma de pensar e agir. Os resultados, até 

então, não poderiam ser diferentes, ou seja, positivos!"

“No atual momento é necessário que as 

organizações implementem ações que reconheçam 

a informação como o recurso estratégico mais 

importante.

Em nosso 3º treinamento, pudemos observar o 

quanto evoluímos e colhemos bons frutos, sendo 

este um verdadeiro SUCESSO!“

Ademir da Silva

Coordenador operacional corporativo

Marcelo Alves Acosta

Supervisor de SQO corporativo
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ão existe sinergia numa empresa se não houver Nsinergia em suas reuniões. Reuniões produtivas 

são essenciais para que se tenha alto desempenho organi-

zacional, gerencial e de equipes, sejam elas permanentes 

ou de projetos. Se constituem numa ferramenta indispensá-

vel para a efetividade do trabalho coletivo e podem ter as mais 

diversas finalidades, tais como: planejamento estratégico, 

tomada de decisão, solução de problemas, negociação, 

comunicação/informação, feedback e avaliação, resolução de 

conflitos e treinamento. Pesquisas mostram que executi-

vos/gerentes gastam 40%, ou mais, do seu tempo em reu-

niões. Nos Estados Unidos, por exemplo, são realizadas mais 

de dois milhões de reuniões por dia.

Portanto, não resta a menor dúvida de que, não apenas, 

as reuniões têm importância incontestável, como também, 

não há quem não tenha muita prática e experiência com elas, 

pois todos nós já participamos de centenas ou até milhares de 

reuniões. E é, justamente nisto, que se encontra o grande 

paradoxo, pois, apesar da importância, da prática e da 

experiência, o que se constata é que, em geral, a efetividade 

das reuniões é bastante baixa, sendo que, estudos sobre 

administração do tempo mostram que estão entre as maiores 

causas de desperdício. Quem já não participou de uma 

reunião para discutir o que já havia sido discutido na reunião 

anterior, ou para constatar que nada foi feito a respeito das 

decisões tomadas? Ou de reuniões em que se ficam horas e 

horas em discussões que não levam a lugar nenhum, e cujo 

produto final foi apenas o de marcar a próxima reunião? O 

fato é que, apesar de todos estes pontos, as pessoas continuam 

a se reunir sem parar para pensar e identificar o que seria 

necessário para que se obtivessem reuniões verdadeiramente 

efetivas. Continuam a fazê-las quase que, automaticamente, 

O artigo desta edição é de

José Augusto Wanderley,

master practitioner em  

Programação Neurolinguísitca,

faz treinamentos e palestrante 

em Negociação e Liderança

e é autor do livro Negociação 

Total, que está na 22ª edição.

como se fossem um castigo, um peso que tem que carregar. 

Uma tragédia inevitável.

Portanto, a seguinte questão se coloca: É possível fazer 

reuniões produtivas, ou isto é uma impossibilidade, em 

que teremos que concordar com os mais céticos que 

costumam dizer que um camelo é o resultado do trabalho 

de uma equipe que pretendia fazer um cavalo para 

competir em corridas? Ou então, endossar os que dizem 

que quando não se quiser chegar a lugar nenhum, basta 

convocar uma reunião?

A minha resposta é: podemos fazer reuniões altamente 

produtivas, desde que saibamos como fazê-las. Escrevo isto 

baseado na minha experiência de consultor e em função de 

resultados efetivamente alcançados. Mas para tanto, três 

coisas devem ser consideradas:

Reuniões altamente produtivas exigem muita 

competência, isto porque, se trata de algo extremamente 

complexo, em que estão envolvidos, não apenas os aspectos 

relativos ao objetivo da reunião, mas sobretudo, os da 

dinâmica comportamental, como comunicação e administra-

ção de conflitos. 

Fazer somente um curso sobre reuniões não basta. E 

este é um erro bastante comum, pois é preciso que se mudem 

comportamentos. Para que se mudem comportamentos é 

necessário que se saiba como fazê-lo e que se invista neste 

sentido. Em geral, as pessoas não aprendem a fazer boas 

reuniões porque, em vez de entendimento, dedicação e 

aprendizagem, querem algo bem "facilzinho", como macetes 

e dicas. E neste caso, macetes e dicas servem para muito 

pouco. A grande questão, é que a mudança comportamental 

passa, obrigatoriamente, por três fases: 

Primeiro vem a consciência da necessidade, que é o 

momento em que uma pessoa fica internamente convencida e 

com um forte desejo de mudar. Em que tem plena consciência 

dos ganhos que terá com reuniões produtivas e dos prejuízos 

que está tendo e continuará a ter, não apenas em termos 

profissionais, mas também com desgastes emocionais e 

estresse. Sem consciência da necessidade não há mudança, 

pois, por mais importante que sejam as reuniões para a vida 

profissional e pessoal de alguém, não haverá a força da 

automotivação. A segunda fase da mudança comportamental 

consiste na identificação dos conhecimentos, habilidades e 

estados mentais necessários para que se tenham reuniões 



m acontecimento para comemorar Usempre: o Dia do Cliente. Esta 

data é celebrada no dia 15 de setembro. E, ano 

após ano, a Translovato não deixa passar em 

branco.

No ano de 2014, parabenizamos nossos 

clientes pelo seu dia com anúncio em revista, 

publicação no site da empresa, no Informativo 

Translovato (ed. 77), Facebook e Linkedin.

Além disso, a empresa realizou um 

jantar comemorativo com clientes no Galpão 

Translovato, montado nos pavilhões da Festa 

da Uva, durante as festividades da Semana 

Farroupilha em Caxias do Sul/RS, cidade 

sede da matriz Translovato.
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m comemoração ao Dia das Crianças, a Translovato Erealizou uma Mostra Literária.

Esta ação convidou os filhos de funcionários a desenvolve-

rem uma atividade livre, a qual podia ser um desenho, uma 

poesia, um poema, contos, quadrinhos ou outra atividade 

literária. Os trabalhos foram expostos no terminal de cada 

centralizadora Translovato.

produtivas e da implementação dos procedimentos e práticas 

necessárias para se adquirir domínio destes aspectos. É nesta 

fase que aparece a tão conhecida resistência à mudança, em 

que as pessoas acabam encontrando uma série de autojustifi-

cativas, racionalizações e autocomplascência para continua-

rem com os comportamentos ineficazes. É sempre preciso ter 

em mente que a persistência, neste caso, tem um alto retorno. 

Finalmente, a terceira fase, que é a da segunda natureza, em 

que os conhecimentos, habilidades e estados mentais são 

completamente assimilados e passam a fazer parte do 

repertório comportamental da pessoa. É neste momento que 

fazer reuniões produtivas passa a ser uma coisa natural, em 

que os desvios são prontamente identificados e corrigidos.

Quem não se propuser a passar por estas três fases pode 

desistir da ideia de ter reuniões produtivas e pode continuar se 

lamentado pelo tempo perdido com suas reuniões.

Deve-se conhecer, dominar e seguir os seis pontos 

fundamentais para que se tenham reuniões produtivas, que 

são os seguintes: seguir o processo administrativo, saber 

separar processo de conteúdo, definir e seguir as etapas do 

processo de realização da tarefa, dar atenção aos aspectos 

comportamentais e de relacionamento, definir papéis a 

serem seguidos e difundir e implantar uma cultura 

organizacional em que reuniões produtivas sejam 

consideradas um valor.

Vamos a cada um destes pontos fundamentais:

1 - Toda reunião tem que ser conduzida de acordo 

com as três etapas do processo administrativo, isto quer 

dizer, preparar/planejar, executar/fazer e contro-

lar/avaliar.

A primeira pergunta da preparação deve ser: esta 

reunião é de fato necessária, ou seria melhor mandar um e-

mail, conversar por telefone, ou mesmo pessoalmente com 

alguém? Sempre tenha presente que uma reunião é uma 

alternativa para se chegar a determinado resultado. Só faça 

uma reunião se ela for, de fato, a melhor alternativa. Caso 

contrário, não perca o seu tempo nem o dos outros.

Outras questões que devem ser consideradas na 

preparação:

Para que fazer uma reunião? Quais são os seus objetivos 

e expectativas? Que tipo de reunião quer fazer (planejamento, 

solução de problemas, tomada de decisão, etc.)? Quem deve 

ser convocado? Como deve ser arrumada a sala? Como e com 

que antecedência os participantes deverão ser convocadas 

para que possam estar devidamente preparados? Quais devem 

ser os itens da agenda para que a reunião alcance a todos os 

objetivos da sua convocação? Como serão implementadas as 

decisões tomadas?

Uma boa parte do sucesso de uma reunião está na 

qualidade da sua preparação. Sem uma boa preparação, não 

espere por milagres. Espere por reuniões mal conduzidas e 

ineficazes.

A execução da reunião deve ter como base o código de 

conduta. Este código estabelece uma série de regras, entre as 

quais podemos incluir as seguintes: todos devem participar e 

são responsáveis pelo resultado da reunião; o clima deve ser 

amigável; criticar as ideias e não as pessoas; toda pergunta 

deve ser feita; prestar atenção em quem está falando.

Não devem haver muitas regras. Somente devem ser 

consideradas aquelas que são indispensáveis para o sucesso 

da reunião.

Finalmente, após a reunião deve haver o contro-

le/avaliação com dois objetivos: primeiro para efetuar uma 

breve avaliação do que foi a reunião. Segundo, para acompa-

nhar e implementar as resoluções efetivadas. Deve-se, 

inclusive, enviar aos participantes, uma breve ata da reunião, 

o que com, o auxílio da internet, se tornou bastante fácil.

2 - Saber separar processo de conteúdo.

Tenha presente que qualquer atividade sempre tem, 

pelo menos, duas dimensões, que são conteúdo e processo. O 

conteúdo é o tópico ou assunto que está sendo abordado na 

reunião. Os assuntos podem ser os mais variados, tais como, 

aumento de vendas, redução de custos ou falta de motivação. 

O processo é a maneira como estes assuntos são abordados, é 

a sequência, são as etapas a serem seguidas. Normalmente, as 

pessoas só se preocupam com o assunto (conteúdo) e não dão 

importância ao processo. E este é um erro que pode ter 

consequências extremamente negativas para a reunião. De 

qualquer forma, nesta questão de processo e conteúdo, parece 

existir alguma coisa bastante interessante que, em certo 

sentido, se assemelha a um fenômeno que é constatado no 

estudo da luz. Esta pode se manifestar sob a forma de partícula 

e sob a forma de onda e, o que se verifica, é que não se pode 

observar os dois fenômenos ao mesmo tempo. Assim, quem 

estuda a luz deve escolher se quer tratar do aspecto onda ou do 

aspecto partícula. Em reunião há algo parecido. É muito 

difícil que quem procure ver o conteúdo veja o processo e 

vice-versa. Assim, pode haver necessidade de que hajam 

pessoas diferentes cuidando destes dois aspectos. E quanto 

mais complexa for a reunião, mais haverá necessidade desta 

diferenciação.

3 - Definir e seguir as etapas do processo de realiza-

ção da tarefa.

Quer as pessoas queiram, quer não. Quer gostem, quer 

não, não existe nenhuma atividade que não seja feita através 

de um processo. O fato de não se estar consciente disto é outra 

história que, como consequência, ocasiona a adoção de 

processos com etapas mal definidas e incompletas. Vejamos 

como exemplo, o processo de tomada de decisão e solução de 

problemas. Este processo deve ter as seguintes etapas: 1- 

definição do problema, 2 - diagnóstico da situação, 3 - 

formulação de alternativas, 4 - escolha da solução e 5 - 

implantação da decisão. Quando as pessoas não estão 

conscientes do processo, acabam pulando etapas ou passam 

superficialmente por elas, frequentemente se prendendo em 

aspectos periféricos e de menos importância. Assim, é muito 

comum as pessoas procurarem encontrar a solução de um 

problema, sem antes terem feito bem o diagnóstico. Ou, por 
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João Nivaldo Melchioretto, consultor
comercial Translovato e Danilo da Silva,

coordenador de logística Wega Motors Ltda.

Danilo da Silva
Coordenador de logística

Wega Motors Ltda.

Sobre a parceria: 

“A qualidade e a eficiência no 

atendimento aos nossos clientes são 

prioridades para nós. Estamos 

sempre buscando parceiros de 

transporte que proporcionam essas 

prioridades. Foi assim que, em julho 

de 2008, iniciamos a parceria com a 

Translovato. Parceria esta que vem 

se fortalecendo."

A Wega  Motors Ltda é cliente da 

Translovato há seis anos. Iniciamos as coletas 

diárias em Balneário Camboriú, na antiga 

sede da empresa. Atualmente, coletamos em 

Itajaí, onde a Wega construiu sua nova sede, 

que já se encontra em fase de ampliação. 

É uma honra fazer parte da história dessa 

empresa tão comprometida com a satisfação 

de seus clientes. Esperamos que essa parceria 

se perpetue, trazendo cada vez mais sucesso 

às empresas parceiras, Wega Motors e 

Translovato. ?

não conhecerem bem tudo o que é necessário fazer na etapa da 

escolha da solução, não se dar conta dos efeitos secundários 

da solução escolhida, e acabam gerando problemas maiores 

do que aquele que queriam resolver. Definindo-se o processo, 

os participantes da reunião sempre podem avaliar se estão no 

caminho certo.

4- Dar atenção aos aspectos comportamentais e de 

relacionamento.

Aqui está um dos maiores obstáculos à existência de 

reuniões produtivas. Existem três tipos de comportamentos 

numa reunião, que são os de tarefa, manutenção e os voltados 

para o eu. Os comportamentos de tarefa são aqueles que se 

referem ao conteúdo e aos processos a serem seguidos. Os de 

manutenção se referem aos relacionamentos entre os partici-

pantes, ao clima que deve existir. Visa obter a contribuição de 

todos e integração. Os comportamentos voltados para o eu são 

comportamentos destrutivos, são as agendas ocultas, que ao 

se manifestarem fazem com que os participantes da reunião 

percam o foco, caiam em conflitos de personalidade e 

tentativas de dominação dos demais. São as conversas 

paralelas, as manipulações e invejas. É aquele: "se não puder 

ser eu, então não será mais ninguém". Estes comportamentos 

voltados para o eu, muitas vezes, se manifestam de forma 

sutil, dificilmente perceptíveis. Às vezes, sob a forma de 

colaboração, há um movimento para derrubar o outro. De 

qualquer forma, é preciso estar atento a dois tipos de pessoas: 

os cobras e os egos inflados. Os cobras conseguem envenenar 

qualquer situação. Os egos inflados ocupam todo o espaço da 

sala e não deixam nem os demais respirarem. Saber identifi-

car e tratar com estes três tipos de comportamentos (tarefa, 

manutenção e voltados para o eu), é essencial. Sem isto, não 

há esperança de reuniões produtivas.

5 – Definir os papéis a serem exercidos durante a 

reunião.

Existem quatro papéis a serem exercidos durante uma 

reunião que são: o de líder, facilitador, registrador e membros 

do grupo. O líder é o principal responsável ou interessado no 

assunto ou conteúdo a ser tratado na reunião. Pode ser um 

gerente ou um coordenador de projeto, por exemplo. Pode ter 

ou não autoridade formal sobre os demais participantes. O 

facilitador é o responsável pelos processos e pelos aspectos 

comportamentais e de relacionamento. O registrador é 

responsável por anotar e fazer a ata da reunião. Os outros, que 

não se exercem nenhum destes papéis, são os membros do 

grupo.

Estes papéis ou funções, podem ser exercidos com 

exclusividade ou combinados. Quando alguém exerce o papel 

de facilitador ou de registrador, com exclusividade, não pode 

participar das discussões sobre o assunto objeto da reunião. 

Tem que se ater exclusivamente ao exercício do seu papel. 

Entretanto, um facilitador ou registrador, quando exerce o 

papel de forma combinada ou mesclada, pode participar da 

discussão dos assuntos da reunião, assumindo, portanto, 

outros papéis como o de líder ou de membro do grupo.

Assim, uma das questões mais importantes é saber se o 

objeto da reunião demanda que estes papéis sejam exercidos 

de forma exclusiva ou podem ser exercidos de forma combi-

nada. Isto porque, é praticamente impossível que alguém 

exerça bem mais de um papel, pois há uma tendência a se 

privilegiar um deles, em detrimento do outro. Portanto, 

quanto mais complexo e importante for o objeto da reunião, 

mais haverá necessidade desta diferenciação e do exercício 

exclusivo de cada um dos papéis. O mais importante de tudo 

isto é que a experiência mostra que uma pessoa que não for 

altamente treinada, dificilmente vai exercer bem o papel de 

facilitador, entre outras coisas, porque existem fenômenos 

comportamentais que se manifestam de forma bastante sutil e 

quem não for extremamente capacitado e atento não vai poder 

percebê-los e observá-los e, consequentemente, ter um 

desempenho eficaz.

6 - Difundir e implantar uma cultura organizacional 

em que reuniões produtivas sejam consideradas um valor.

Todo ser humano está sujeito às influências do conjunto 

de forças do meio ambiente em que se encontra inserido. Se 

você estiver numa organização em que não se valorize 

reuniões eficazes e produtivas, o trabalho para obtê-las será 

muito maior e os resultados muito menores. Assim, há 

necessidade de se trabalhar no sentido de se mudar a cultura 

da organização. Valorizar, por exemplo, que as reuniões 

sejam sempre bem preparadas. Que comecem e terminem na 

hora agendada. Que se tenha sempre em conta o princípio da 

economia, ou seja, obter o máximo com o mínimo, e conse-

quentemente, maximizar a relação benefício/custo. Este 

princípio se opõe ao que é adotado, com muita frequência em 

reuniões, que é o do esforço e desperdício máximo, com o 

mínimo de resultados.

Em suma, que todos sejam estimulados a fazerem 

reuniões dentro da máxima eficácia. Mas, para que isto 

aconteça, é preciso competência, esforço e determinação. 

Creia que as recompensas virão sob a forma de uma 

empresa mais ágil, flexível e competitiva, em que as 

pessoas costumam dizer: "Aqui as reuniões funcionam e 

valem o tempo que se gasta com elas".



     Wega Motors Ltda. é uma empresa 

   multinacional de autopeças que já 

tem 12 anos de sucesso no Brasil, junto aos 

seus parceiros comerciais. Sua meta inicial 

de oferecer a maior gama de aplicações de 

filtros para os diversos segmentos automo-

tivos, é hoje, uma realidade comemorada 

pela empresa. 

Através de sua rede de distribuidores e 

representantes, situados estrategicamente 

em todo o território nacional, a Filtros 

Wega é marca presente na maioria dos 

pontos de venda do país. O seu Centro de 

Distribuição, situado em Itajaí/SC, tem sido 

essencial no suporte às vendas e à logística, 

proporcionando maior flexibilidade e 

velocidade nas entregas.

Uma empresa séria e responsável que, 

em sua carta de declaração à sociedade, tem 

objetivos claros que regem os negócios da 

Corporação Wega no Brasil e os princípios 

que devem nortear suas relações.
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BELO CLICK

CORES NO CÉU
Na Rodovia Presidente Dutra, seguindo para Guarulhos.

Este espaço é destinado para clicks feitos por funcionários da Translovato. Para participar, envie uma foto tirada por você para 
informativo@translovato.com.br, com a legenda da foto, o seu nome completo e filial. Obs.: Fotos posadas não serão consideradas.

Marinalva Santos - Centralizadora São Paulo/SP

expressão “fazer uma vaquinha” surgiu na década Ade 20 e tem sua origem relacionada com o jogo do 

bicho e o futebol. Nas décadas de 20 e 30, já que a maioria dos 

jogadores de futebol não tinha salário, a torcida do time se 

reunia e arrecadava entre si um prêmio para ser dado aos 

jogadores. 

Esses prêmios eram relacionados popularmente com o 

jogo do bicho. Assim, quando iam arrecadar cinco mil réis, 

chamavam a bolada de “cachorro”, pois o número cinco 

representava o cachorro no jogo do bicho. 

Como o prêmio máximo do jogo do bicho era vinte e 

cinco mil réis, e isso representava a vaca, surgiu o termo 

popular “fazer uma vaquinha”, ou seja, tentar reunir o 

máximo de dinheiro possível para um determinado fim.

VOCÊ SABIA?

http://www.wegamotors.com/

FAZER UMA VAQUINHA

Fonte: http://www.vocesabia.net

Centro de Distribuição - Itajaí/SC

Rafael T. Rodrigues Neto - CEO Argentina
e Cristian Rodrigues Neto - CEO Brasil

CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE

Filtros Wega com Certificado de Qualidade ISO 9001 & 

Tecnologia de ponta.

Todo esse sucesso da Wega no Brasil é fruto do seu dinamis-

mo e ousadia, mas, principalmente, dos altos investimentos da 

empresa para imprimir aos seus produtos o que há de melhor, 

mundialmente, em tecnologias de ponta em sistemas de filtra-

gem automotiva, devidamente amparada pela garantia de 

qualidade certificada ISO 9001 do BVQI - Bureau Veritas 

Certification. Porque para a Wega, qualidade não é apenas um 

atributo dos seus produtos, é, antes de tudo, responsabilidade!

VALORES DA CORPORAÇÃO WEGA MOTORS

Missão:

“Satisfazer plenamente as necessidades do mercado brasileiro, 

fornecendo peças automotivas de alta qualidade.”

Visão:

“Ser uma empresa reconhecida no mercado, com base na ética e 

no crescimento sustentável e inovador.”

Valores:

• Criar entusiasmo e satisfação no cliente.

• Trabalhar com integridade e comprometimento.

• Promover o trabalho em equipe, gerando oportunidades.

• Estimular o espírito inovador.

• Estabelecer metas de melhoria contínua.

• Respeitar o indivíduo e a sociedade.

• Privilegiar atitudes e práticas sustentáveis.

A 
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 Translovato possui equipes comerciais altamente qualificadas para o atendi-Amento aos clientes. Essas equipes formam as Centrais de Relacionamento, que 

são coordenadas por profissionais treinados e que buscam, constantemente, qualificação e 

aperfeiçoamento para realização dos processos ? de trabalho.

Periodicamente, são realizadas convenções com a participação de todos os coordena-

dores comerciais, que tem como objetivos integrar os profissionais e aperfeiçoar os 

procedimentos para manter a excelência no atendimento aos clientes.

O evento de 2014 ocorreu na matriz Translovato, em Caxias do Sul/RS, no período de 

15 a 19 de setembro, na mesma semana em que é comemorada a Semana Farroupilha no 

estado. Além do treinamento comercial, os profissionais também tiveram a oportunidade 

de conhecer um pouco sobre a cultura e a tradição gaúcha.

CALENDÁRIO 2015

CALENDÁRIO 2015

Janeiro

                                 01 02 03 

04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31

d    s    t   q   q   s   s

01 - Confraternização Universal

Fevereiro

01 02 03 04 05 06 07 

08 09 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

d    s    t   q   q   s   s

17 - Carnaval

Junho

     01 02 03 04 05 06 

07 08 09 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30

d    s    t   q   q   s   s

04 - Corpus Christi

01 02 03 04 05 06 07 

08 09 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31

d    s    t   q   q   s   s

Março

                                           

                        01 02 03 04 

05 06 07 08 09 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30

d    s    t   q   q   s   s

03 - Paixão de Cristo

05 - Páscoa / 21 - Tiradentes

Abril Maio

                                          01 02 

03 04 05 06 07 08 09 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31

d    s    t   q   q   s   s

01 - Dia do Trabalho

Agosto

                                                    01 

02 03 04 05 06 07 08 

09 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31

d    s    t   q   q   s   s

Outubro

                                  01 02 03 

04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31

d    s    t   q   q   s   s

12 - Nossa Sra. Aparecida

                                           

                        01 02 03 04 

05 06 07 08 09 10 11 

12 13 14 15 16       18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31

d    s    t   q   q   s   s

Julho

17

17 - Aniversário 36 anos Translovato

Setembro

               01 02 03 04 05 

06 07 08 09 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30

d    s    t   q   q   s   s

07 - Independência do Brasil

Novembro

01 02 03 04 05 06 07 

08 09 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30

d    s    t   q   q   s   s

02 - Finados

15 - Proclamação da República

Dezembro

               01 02 03 04 05 

06 07 08 09 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31

d    s    t   q   q   s   s

25 - Natal

"O encontro nos permitiu desenvolver e ampliar o conhecimento sobre assuntos que 

envolvem atendimento, vendas, operação, TI, gestão de pessoas, entre outros. Durante o 

evento tivemos o reforço de rotinas e procedimentos já adotados e a disponibilização de 

novas ferramentas que serão utilizadas em nosso dia a dia. O treinamento promoveu a 

integração entre as unidades e o desenvolvimento das equipes, para prestarmos um 

atendimento diferenciado aos nossos clientes e, além disso, tivemos a oportunidade de 

conhecer um pouco mais sobre a cultura gaúcha."

Mayra Rodrigues de Aguiar

Coordenadora comercial

Translovato Belo Horizonte

"Foi um grande privilégio 

participar do encontro. Uma semana 

regada de aprendizados, onde foram 

adquiridos novos conhecimentos, 

trocas de experiências e motivação."

Maristela Pinto

Coordenadora comercial

Translovato Blumenau
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ALEGRETE - ALE
Fone: (55) 3422-4737

BAGÉ - BAG
Fone: (53) 3242-7796

CACHOEIRA DO SUL - CHS
Fone: (51) 3724-0359

CAMAQUÃ - CMQ
Fone: (51) 3671-0455

CAXIAS DO SUL e MATRIZ - 
CXS/MTZ
Fone: (54) 3026-2777

ERECHIM - ERE
Fone: (54) 3522-9159 

FREDERICO WESTPHALEN - FRW
Fone: (55) 3744-8035

IBIRUBÁ - IBA
Fone: (54) 3324-8488

IJUÍ - IJU
Fone: (55) 3332-9915

LAGOA VERMELHA - LGV
Fone: (54) 3358-3238

LAJEADO - LAJ
Fone: (51) 3748-6459

NOVO HAMBURGO - NHA
Fone: (51) 3587-5773

OSÓRIO - OSO
Fone: (51) 3601-2263

PASSO FUNDO - PFU
Fone: (54) 3311-9183

PELOTAS - PEL
Fone: (53) 3283-2009

PORTO ALEGRE - POA
Fone: (51) 3026-2777

QUARAÍ - QUI
Fone: (55) 3423-1856

SANTA CRUZ DO SUL - SCS
Fone: (51) 3715-3262

SANTA MARIA - SMA
Fones: (55) 3211-1500
3211-1599

SANTA ROSA - SRO
Fone: (55) 3512-4061

SANTANA DO LIVRAMENTO - LIV
Fone: (55) 3242-3713

SANTIAGO - SNT
Fone: (55) 3251-5070

SÃO GABRIEL - SGB
Fone: (55) 3232-1156

SARANDI - SAR
Fone: (54) 3361-2445

URUGUAIANA - URU
Fone: (55) 3413-3588

VACARIA - VAC
Fone: (54) 3231-4226

VERANÓPOLIS - VER
Fone: (54) 3441-8000

RIO GRANDE DO SUL

SANTA CATARINA

BLUMENAU - BLU
Fone: (47) 3036-2777

BRUSQUE - BRQ
Fone: (47) 3350-0759

CHAPECÓ - CHA
Fone: (49) 3324-0651

CRICIÚMA - CRI
Fone: (48) 3468-5777

FLORIANÓPOLIS - FLN
Fones: (48) 3298-0190 
(48) 3341-3455

ITAJAÍ - ITA
Fone: (47) 3045-2777

JARAGUÁ DO SUL - JGS
Fone: (47) 3372-0121

JOAÇABA - JBA
Fone: (49) 3554-8787

JOINVILLE - JVL
Fone: (47) 3435-1007

LAGES - LGS
Fone: (49) 3225-6275

RIO DO SUL - RDS
Fone: (47) 3525-3284

SÃO BENTO DO SUL - SBS
Fone: (47) 3633-6606

TUBARÃO - TUB
Fone: (48) 3628-3200

PARANÁ

AMPERE - AMP
Fone: (46) 3547-1846

APUCARANA - APU
Fones: (43) 3426-6206  
3423-6206

CASCAVEL - CAS
Fone: (45) 3226-9085

CURITIBA - CWB
Fone: (41) 3033-8686

FOZ DO IGUAÇU - FOZ
Fone: (45) 3522-2892

FRANCISCO BELTRÃO - FBL
Fone: (46) 3524-0963

GUARAPUAVA - GVA
Fone: (42) 3629-5194

IVAIPORÃ – IVA
Fone: (43) 3472-6829

LONDRINA - LDA
Fone: (43) 3025-2777

MARINGÁ - MGA
Fone: (44) 3028-6836

MEDIANEIRA – MED
Fone: (45) 3264-6047

PARANAGUÁ - LPR
Fones: (41) 3023-9435  
3023-5319

PATO BRANCO - PTB
Fone: (46) 3225-1433

PONTA GROSSA - PTG
Fone: (42) 3236-5098

RIO NEGRO - RNG
Fone: (47) 3645-0359

UMUARAMA - UMU
Fones: (44) 3624-8945

UNIÃO DA VITÓRIA - UVT
Fone: (42) 3522-8726

SÃO PAULO

ARARAQUARA - ARA
Fone: (16) 3472-3208

AVARÉ – AVR
Fone: (14) 3733-5983

BAURU - BAU
Fone: (14) 3312-2600

BIRIGUI - BIR
Fone: (18) 3644-2842

CAMPINAS - CPN
Fone: (19) 3515-0900

FRANCA - FCA
Fone: (16) 3701-3360

GUARULHOS – GRU (Entregas)
Fone: (11) 4963-9330

ITAPETININGA - ITP
Fone: (15) 3271-0779

MARÍLIA - MAR
Fone: (14) 3221-2727

OURINHOS - OUS
Fone: (14) 3026-7270

PENÁPOLIS  - PEN
Fone: (18) 3652-4163

PIRACICABA - PIR
Fone: (19) 3434-7700

PRESIDENTE PRUDENTE - PRU
Fone: (18) 3908-2316 

RIBEIRÃO PRETO - RIP
Fone: (16) 3603-6599

SANTOS - SAN
Fone: (13) 3493-6801

SÃO CARLOS - SCA
Fone: (16) 3307-8400

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SJP
Fone: (17) 3218-6961

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SJC
Fone: (12) 3939-9776

SÃO PAULO - SAO (Coletas)
Fone: (11) 2413-2727

SOROCABA - SOR
Fone: (15) 3228-3882

TUPÃ - TUP
Fone: (14) 3491-1180

MINAS GERAIS

BELO HORIZONTE - BHZ
Fone: (31) 2564-9400

CURVELO - CVL
Fones: (38) 3721-3666  
3721-4189 

DIVINÓPOLIS - DIV
Fone: (37) 3212-2800

GOVERNADOR
VALADARES - GVR
Fone: (33) 3271-1116  

GUANHÃES – GUA
Fone: (31) 3424-6166

IPATINGA – IPN
Fone: (31) 3821-4282

JOÃO MONLEVADE - JML
Fone: (31) 3851-1449

JUIZ DE FORA - JDF
Fone: (32) 3221-4005

MONTES CLAROS - MOC
Fone: (38) 3212-3275

NOVA SERRANA - NSE
Fone: (37) 3226-6668

PASSOS - PSS
Fone: (35) 3021-2940

POUSO ALEGRE - PPY
Fone: (35) 3449-3019

SETE LAGOAS - STL
Fone: (31) 3772-2899

TEÓFILO OTONI – TEO
Fone: (33) 3522-2727

UBERLÂNDIA - UDI
Fone: (34) 3226-8480

VARGINHA - VAG
Fone: (35) 3222-8047
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de carga, de 14 segmentos industriais.
Esse prêmio é realizado desde 2007 e a Translovato tem orgulho de 

estar presente, desde o início, com indicações de seus clientes.
Nesse evento estão sempre representadas as principais empresas e 

seus dirigentes do transporte nacional, o que mostra a importância e 
grandeza do evento.

Desde o início do prêmio, fomos recomendados por nossos clientes 
28 vezes. Em todos os anos, ficamos entre as empresas de transporte mais 
votadas em algum dos seguimentos de destaque, totalizando oito prêmia-
ções: 1º lugar na indústria de cosméticos; 1º lugar na indústria de móveis; 
2º lugar na indústria eletroeletrônica; 3º lugar na indústria eletrônica; 3º 
lugar na indústria automotiva; 3º lugar na indústria têxtil; 4º lugar na 
indústria de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal. E, nesta 8ª edição, 
em 2014, fomos lembrados em 5 segmentos, ficando em 2º lugar na 
indústria de papel e celulose.

A Translovato opera em cinco estados (RS, SC, PR, SP e MG) e se 
destaca em nove segmentos industriais no transporte de cargas nobres, 
porta a porta. 

Nos sentimos muito satisfeitos com nosso desempenho e reconheci-
mento dos clientes, pois, no Top do Transporte, são medidos 14 segmen-
tos em nível nacional, o que valoriza ainda mais nossas conquistas.

Aproveito a oportunidade para agradecer nossos clientes que nos 
prestigiam e não deixam de votar em nossa empresa. Nosso compromisso 
e nossa responsabilidade só aumentam. Não poderia deixar de exaltar 
também nossos profissionais, pela incansável busca em fazer bem feito, 
surpreender e satisfazer nossos clientes.

Muito obrigado!
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stivemos presentes em mais Eum evento promovido pelas 
revistas Frota & Cia e Logweb, no dia 9 
de outubro, para a premiação do Top do 
Transporte 2014.

As indicações tomaram como base 
a oitava pesquisa nacional dos fornece-
dores de serviço de transporte, no 
período de maio a julho de 2014, com 
mais de 3000 empresas embarcadoras 






