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ARTIGO

Como recuperar um 
dia improdutivo em 

alguns minutos

O relógio no computador denuncia que o tempo voou, você 
não viu e a maior parte do expediente passou bem longe 
das tarefas mais importantes do dia – seja porque você ficou 
numa reunião mal resolvida ou, simplesmente, se perdeu 
com tarefas, digamos, não tão relevantes assim. 

Mas, calma, o dia ainda não está de todo perdido. De acordo 
com especialistas, com foco, uma pitada de disciplina e 
administração do tempo, é possível salvar um expediente 
que tinha de tudo para ser o mais improdutivo de todos os 
tempos. 

1 Faça uma pausa
Até agora nenhuma atividade fluiu dos seus dedos ou 

neurônios? Então, o ideal é fazer uma pausa e respirar um 
pouco. “Vá tomar um café, isso aumenta o nível de glicose no 
sangue e permite uma organização melhor das informações”, 
diz Christian Barbosa, da Triad Consulting. 
*Atenção: esse “break” deve ter de 5 a 10 minutos. No 
máximo. Alguns minutos para além desse limite já entram na 
zona de procrastinação.

2 (Re)Planeje-se
É hora de ter uma visão do todo. Por isso, segundo 

Luciano Meira, diretor de conteúdo e facilitação da 
FranklinCovey Brasil, o ideal é fazer o planejamento semanal 
de todas as suas atividades.

Com isso, em dias fadados à improdutividade, sua única 
tarefa seria reestruturar a semana, adequando as tarefas 
menos emergenciais para os dias que se seguem. “Você 
ganha a visão do todo. Isto dá mais tranquilidade”, diz o 
especialista. “Se eu não tenho a visão total, estou fadado ao 
desequilíbrio”. 

“No mínimo, a pessoa tem que planejar os próximos três dias. 

O seu planejamento para o expediente foi 
por água abaixo? Especialistas ensinam como 
reverter isso: aprender a priorizar as atividades é 
essencial para resgatar os minutos que restam do 
seu expediente.

Se ela ficar restrita apenas ao dia seguinte, entrará no ciclo 
das atividades urgentes, sem pensar no que é importante”, 
afirma Barbosa. 

3 Separe joio do trigo
Para fazer isso com eficácia e decidir quais tarefas 

atacar primeiro é preciso aprender a separar quais são as 
tarefas urgentes daquelas que são “apenas” importantes. 

“Tarefas urgentes são aquelas que você deve fazer 
imediatamente. São coisas que trazem pressão e estresse”, 
descreve Barbosa. “Já as atividades importantes demandam 
tempo e sempre trazem resultados positivos”.
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Exemplo: um cliente envia um e-mail informando que 
determinado produto não foi entregue. Enquanto outro 
informa que gostaria de agendar uma reunião para discutir 
algumas ideias para o projeto que deve ser concluído em 
algumas semanas. Ambas requisições são importantes, 
mas o primeiro caso é urgente. Neste caso (e neste dia), 
dê prioridade para o primeiro caso. 

Para mapear com rapidez quais são essas áreas críticas, 
Meira aconselha algumas estratégias. Primeiro, cheque 
sua caixa de e-mails. “Mas não é para olhar todas as 
mensagens. Leia apenas aquelas que, realmente, são 
relevantes”, diz.

Para isso, o especialista segue uma prática simples. No 
Microsoft Outlook é possível criar filtros que alteram a 
cor da mensagem dependendo do emissor. “Coloque, 
por exemplo, a cor vermelha para todos os e-mails que 
vierem do chefe ou de clientes muito importantes. Com 
isso, você bate o olho e já sabe o que precisa ler”, afirma. 

Se você passou o dia fora do escritório, por exemplo, 
entre em contato com pessoas chave do projeto que você 
está tocando para saber quais são as pendências que 
dependem de uma rápida ação de sua parte. 

4 Foque no que é urgente e desconecte-se
É hora de focar ao máximo. Para isso, nada melhor 

do que desligar todos os meios de distração – leia-se (em 
alguns casos): redes sociais e e-mail. Está quase off-line? 
Então, uma a uma, destine toda a sua atenção para as 
questões urgentes do dia. 

Se ainda sobrar tempo, priorize as questões mais 
importantes que ficaram pelo caminho. Se não der tempo 
de terminá-las, organize-se para os dias que se seguem. 
Com o máximo de otimismo e realismo. Nada de atolar 
a agenda do dia seguinte só porque o atual não foi tão 
produtivo assim. 

“Só a ansiedade de ter uma lista imensa de coisas para 
fazer já acaba com a sua vida”, afirma Barbosa. “Uma 
coisa que as pessoas precisam entender: o mundo não vai 
acabar. A vida continua. Tudo pode ser resolvido. Relaxa”.

ARTIGO



Controladoria: um universo 
além da burocracia...
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Mariane Torrijos

EM FOCO

Para a maioria das pessoas a 
área de Controladoria é vista como o 
setor burocrático de uma organização, 
um órgão administrativo que tem 
por finalidade garantir informações 
adequadas ao processo decisório, sendo 
suas responsabilidades e atividades 
básicas o planejamento, controle, 
informação, contabilidade e demais 
funções administrativas da empresa. 
Para outros, é a área onde “rola a grana”.

Mas o que muitos certamente 
não imaginam é a importância que essa 
célula representa para o funcionamento 
da organização como um todo. Como 
um coração, a Controladoria é a área que 
irá bombear o sangue da organização 
para que os demais departamentos 
possam funcionar. É a porta de entrada 
para investimentos, que garantem a 
obtenção de recursos para continuidade 
de todas as atividades da companhia, 
e também a responsável pelos 
pagamentos que permitirão continuar 
usufruindo dos serviços necessários 

para seu funcionamento. Além disso, 
tem papel fundamental nas decisões 
estratégicas e tomadas de decisão da 
companhia, assegurando a otimização 
de seu resultado global.

Na Mega Sistemas Corporativos 
a área é considerada um alicerce 
de extrema importância desde seu 
surgimento na empresa, e nos últimos 
anos vem ganhando nova força, 
tornando-se mais uma das principais 
válvulas motoras para o andamento dos 
negócios. Mas vale ressaltar que todas 
as áreas têm um papel vital para que 
a organização como um todo registre 
índices de sucesso tão representativos 
no mercado, e a partir de hoje em cada 
edição da Revista Integração teremos a 
oportunidade de conhecer um pouco 
mais sobre cada uma delas.

A ESTRUTURA...

A área de Controladoria da Mega 
é dividida atualmente em três células: 
Financeiro (que engloba atividades 
de financeiro, fiscal e contabilidade), 
Administração de Contratos e 
Infraestrutura. Nosso foco nessa edição 
será a Célula Financeira.

Mariane Torrijos, Coordenadora 
Financeira, explica que nos últimos 

anos a célula registrou um crescimento 
acelerado de sua estrutura, tornando 
também a atuação da equipe mais 
completa e integrada. “Iniciei minha 
carreira na Mega há nove anos atuando 
como recepcionista. Depois de um 
ano na empresa fui para a área de 
suporte, permanecendo quatro anos 
em contato direto com clientes da 
empresa. Em Março de 2008 migrei 
para a Controladoria, que além de mim 
contava com mais três colaboradoras.  
Naquele período nossas atividades 
eram voltadas aos trabalhos bancários, 
faturamento, contas a pagar/receber. 
Desde então, o aumento das vendas e 
o crescimento do fluxo de atividades 
geraram uma forte necessidade de 
trazermos para a área um profissional 
com foco maior em Contas a Receber. 
Algum tempo depois foi necessário 
agregar um novo recurso com perfil para 
as funções fiscais e contábeis, que até 
então eram realizadas por um escritório 
terceirizado, o que era um grande 
empecilho para nossa rotina”. Segundo 
ela, o fluxo de informações entre a 
Mega e o escritório terceirizado chegava 
a levar 60 dias para ser concluído, o que 
atrasava análises gerenciais importantes 
para que a diretoria pudesse seguir 
adiante com os projetos da empresa. “O 
fechamento contábil era demorado e 

Elas trabalham em uma sala isolada, muitas vezes distante 
do movimento que circula pelos corredores da empresa. Mas 
movimento é o que não falta na área de Controladoria! Mais do 
que rotinas burocráticas e números, saiba um pouco mais sobre o 
que acontece na célula que permite manter todo ecossistema da 
Mega em funcionamento.

- Mais de 1.000 Notas Fiscais são emitidas mensalmente 
pela equipe Mega Matriz.
- Cerca de 15 à 20 títulos são pagos diariamente (sem 
contar dias de pagamentos como salários e impostos).
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dificultava a tomada de decisão, além de 
deixar os prazos para pagamentos muito 
apertados. A solução foi negociar com o 
escritório a vinda de duas colaboradoras 
para nossa estrutura interna. Assim, em 
um primeiro momento trouxemos a 
Sonia e a Mariana para trabalhar dentro 
da Mega, mas ainda como funcionárias 
do escritório”.

E como o crescimento não pára, 
ao mesmo tempo em que o número 
de atividades crescia, foi necess’ria 
a abertura de atividades em novos 
bancos. “Nossa conciliação bancaria 
passou de 2 extratos para 15 por dia. 
Logo, mesmo com as meninas atuando 
internamente, a dedicação como 
terceirizada não era fulltime. Por isso 
trouxemos as duas definitivamente para 
o quadro de colaboradores da Mega, 
primeiro a Mariana e, na seqüência, 
a Sonia”, completa Mariane. “Ter a 
contabilidade rodando internamente é 
um grande benefício porque além de 
reduzir o longo percurso no fluxo de 
informações também evita falhas. É um 
investimento que reflete em resultados 
mais confiáveis, ágeis e positivos”.

Hoje a equipe é composta por 
oito colaboradoras para lidar com 
um grande número de informações 
e prazos cada vez mais curtos com 
o objetivo de atender o mais rápido 
possível as necessidades da diretoria. 
“Minha função hoje na célula é atuar 
como um elo entre o setor e a Gerência 
de Controladoria, abrindo caminhos 
para que as meninas possam executar 
suas atividades com mais facilidade 
e fornecendo apoio constante à cada 
uma delas. Além disso, a elaboração 
de fluxo de caixa, acompanhamento de 
aplicações financeiras, orçamentos, e 
acompanhamento de outras atividades 
paralelas para garantir a segurança e 
certeza das informações fazem parte 
do auxílio gerencial que é importante 
para compor informações estratégicas 
que apoiarão a tomada de decisões na 
empresa”.

MUITO ALÉM DA BUROCRACIA...

A controladoria é uma área que 
atua nos bastidores da empresa. Por 
isso, em uma empresa na qual o foco 
principal é o produto, muitas vezes é 
despercebida internamente. Mas tudo 
que acontece na empresa passa por lá, 
quase como um filtro. “Desde quem vai 
fazer um treinamento até o controle dos 
picos de energia porque alguém deixou 
o computador ligado, tudo em algum  
 

momento acaba passando pela área”. 
Controles de orçamentos por centros de 
custos, acompanhamento dos custos, 
apropriações de despesas e todos os 
demais processos estão diretamente 
ligados ao setor de controladoria, que 
dessa maneira torna-se uma célula de 
contato direto com a empresa inteira. 
“Lidamos com muitas informações 
sigilosas e confidenciais, o que torna 
o comprometimento de cada pessoa 
envolvida na célula ainda maior.”

Mariane TorrijosCamila Martini

Tatiane Mazo Marieli Rizzi Maria Rosa Meza

Sonia Bochini Mariana Chagas Juliana Scavacini

CONTABILIDADE

FISCAL
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TRABALHO EM EQUIPE...

Como em toda equipe, a área de 
controladoria também funciona como 
uma cadeia de processos, em que as 
atividades de todos os integrantes e 
agregados estão interligadas e precisam 
estar em sintonia para funcionar. 
“Como criamos métodos próprios de 
informação e comunicação interna, 
isso elimina dependências e aumenta a 
agilidade nos resultados.”

Mas não é só internamente 
que o trabalho em equipe mostra-
se importante. A área tem hoje uma 
relação de parceria fundamental com 
o RH – Recursos Humanos. Folha de 
pagamento (que inclui CLT’s e PJ’c de sete 
empresas diferentes com três opções 
bancárias envolvidas), benefícios, 
pensão e todas as atividades financeiras 
relacionadas aos colaboradores são 
geradas pelo RH e financeiramente 

administradas pela Controladoria. 
Trabalhar com colaboradores envolve 
prazos apertados, regras que precisam 
ser cumpridas mas também exigem 
flexibilidade em algumas situações. 
Como o dinheiro sai do financeiro, se 
algo dá errado todos pensam que o 
problema foi na Controladoria, mas 
muitos não sabem que o erro pode não 
estar ali. Então é preciso muito jogo 
de cintura e pensamento rápido para 
resolver todos os conflitos e apagar 
incêndios para não gerar uma cascata 
de problemas seguintes. A sintonia 
precisa ser constante.

Mas é na hora do aperto que 
normalmente se descobre com quem 
se pode contar, e o que não falta é 
sintonia. Não importa o tamanho do 
problema. AS equipes entram em 
acordo para encontrar sempre a melhor 
solução possível. “É muito gratificante 
quando uma empresa pode contar 

com diretores que estão sempre 
dando suporte aos colaboradores, que 
trabalham e se importam em auxiliar na 
resolução dos problemas. O ‘PB’ está ao 
nosso lado o tempo todo, sempre que 
necessário. E a Madalena está sempre 
de portas abertas para nos ajudar, 
dar apoio, fazendo com que todos 
sintam que podem crescer junto com a 
empresa.”

Mariane não deixa de citar 
também a importância de Severino – 
motorista da Mega e braço direito da 
área, responsável pelo serviço diário 
de banco. E há também o contato com 
fornecedores e gerentes de banco, que 
dão o apoio externo para a equipe.

DESAFIOS...
 
No ultimo ano a equipe enfrentou 

aquele que foi um de seus maiores 
desafios na história do departamento: 
a Nota Fiscal Eletrônica. “Emitimos hoje 
cerca de 1.000 notas fiscais por mês. 
Isso significa que precisamos receber 
1.000 notas fiscais para dar vazão ao 
fluxo financeiro. A chegada da Nota 
Fiscal Eletrônica foi um grande sonho e 
um grande desafio. Se por um lado foi 
um projeto que exigiu muito empenho e 
dedicação para que todos os processos 
estivessem 100% adequados, também 
gerou benefícios incalculáveis para a 
empresa”.

Mariane conta que a adaptação 
da Mega para a realidade da NFe 
aconteceu muito rápido e seu sucesso 
só foi possível com o comprometimento 
da equipe e colaboradores de outras 
células que tiveram participação 
fundamental no projeto. “A Marieli foi 
responsável por encabeçar o projeto. 
Trabalhos no Carnaval do ano passado, 
abrindo mão de um tempo precioso 
com a família. Além disso, contamos 
com o apoio de profissionais de outras 
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áreas da Mega que permitirão que tudo 
acontecesse dentro dos conformes. 
As equipes de desenvolvimento e 
testes, em especial Bruno, Leandro, 
Lelli, Cibele e o pessoal do Suporte nos 
ajudaram muito!”.

Como resultado a equipe 
registrou uma significativa economia 
de tempo, redução da inadimplência, 
do custo e agilidade nos processos. 
“Quando a emissão da NF era 
impressa, o departamento inteiro 
parava por 3 horas para envelopar a 
documentação – NF e boleto – e selar as 
correspondências. Hoje tudo é emitido 
eletronicamente através de tarefas 
programadas no MI. Ou seja, podemos 
investir 3 horas em outras atividades, 

não temos custos com impressão e 
correio (cerca de R$ 8.000,00 por mês), 
nem corremos risco da informação 
se perder e o cliente não efetuar o 
pagamento.

Não bastasse tanta agitação, 
tudo isso aconteceu ao mesmo tempo 
em que a equipe fornecia suporte ao 
fluxo de atividades para a estruturação 
da nova sede da empresa, que gerou 
um grande número de informações em 
prazos muitas vezes difíceis de estimar, 
contando ainda com um número grande 
de imprevistos que qualquer obra pode 
ocasionar.

Após tantas mudanças, hoje 
a equipe colhe os frutos do sucesso. 
“Pudemos ver todo nosso esforço 

recompensado com ótimos resultados”. 
Mas elas não pensam em parar por 
aí. Para o futuro Mariane tem como 
projeto passar a utilizar o modulo de 
Patrimônio. “Como uma empresa de 
software, nosso principal objetivo é 
ter um aproveitamento de 100% do 
produto Mega, mas é um projeto que 
envolve muita estruturação.

ONDE TEM MUITA MULHER...
 
Uma das características mais 

marcantes da área de controladoria da 
Mega é o fato de ser 100% feminina! 
Dois homens já passaram pela célula: 
Paulo Augusto Leme Bittencourt e 
Thiago Santos. Hoje os dois atuam 
em outras áreas (Thiago migrou para 
Infraestrutura e Compras e Guto para 
a área de Produtos). Mas nem por isso 
o departamento é um mundo apenas 
cor de rosa. “Normalmente mulheres 
são mais detalhistas, o que pode ser 
um grande benefício quando se lida 
com números. Mas isso não quer dizer 
que homens não o sejam. E o fato de 
sermos todas mulheres não atrapalha 
em nada, pelo contrário! Percebemos 
que existe uma grande sintonia na hora 
de ajudar umas às outras, prestar apoio, 
trabalhar e equipe. Além disso, nas 
horas de descontração o bate-papo fica 
ainda mais afinado, já que os interesses 
normalmente são os mesmos. Podemos 
falar de novela, esmalte, cabelo, roupa, 
e isso sem nenhum homem para 
reclamar (risos).” 

Mariane explica ainda que a 
célula vivenciou uma fase de grandes 
mudanças durante o período de 
crescimento. Durante esse processo, 
a equipe aprendeu que o respeito e a 
admiração pelas pessoas geram um 
ambiente de trabalho mais produtivo 
e dinâmico. “Com o tempo passamos a 
conhecer mais o jeitinho de cada uma, 

CURIOSIDADES...

Entenda a dinâmica básica da área:

- Faturamento: é de onde surgem as NF’s. A área de Administração 
de Contratos recebe os contratos emitidos pelo Comercial, valida as 
informações e lança no sistema como Manutenção ou Licença de Uso. O 
processo é automático, mas exige um acompanhamento e conferência 
que são fundamentais para evitar erros na emissão da NF, que implica 
no não recebimento do valor faturado. E há também o faturamento de 
serviços - horas de implantação – que é realizado pela equipe de Gestão 
Financeira de Serviços e precisa ser lançado manualmente no sistema.
- Contas a Receber: a cobrança de inadimplentes é feita por telefone, 
email ou cartório. “É curioso observar que às vezes um cliente que é 
ótimo para o suporte pode ser o mais inadimplente. Por padrão, após 
três meses de inadimplência o suporte é suspenso. Só então os clientes 
começam a ficar desesperados e procurar o financeiro para fazer um 
acordo”, conta Mariane.
- Contas a Pagar: os boletos de compras e serviços emitidos para todas 
as áreas são enviados para que o financeiro programe os pagamentos 
e providencie o lançamento das informações das demandas contábeis e 
fiscais da empresa.
- As rotinas fiscais e contábeis seguem as atividades padrão de qualquer 
empresa, colaborando para que todas as informações sejam registradas 
e acompanhadas corretamente.
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suas qualidades e limitações, sabendo 
assim como transformar o que cada 
uma tem de melhor em resultados 
para toda a equipe. A Mariana, por 
exemplo, é especialista em assuntos 
fiscais; a Sônia tem um alto poder de 
concentração, o que reduz qualquer 
margem de erro na área; a Juliana, 
além de muito empenhada em suas 
tarifas, conhece hoje a rotina de toda 
a área, o que é essencial na hora de 
suprir alguma ausência; a Camila caiu 
como uma luva na área de cobranças, 
pois tem facilidade em criar empatia 
com o cliente; a Marieli é uma maquina 

humana de faturamentos (risos), alem 
de estar sempre disposta a ajudar toda 
equipe no que for necessário; temos 
também a Maria Rosa que veio da área 
de GFS e também surpreende a cada 
dia com seu comprometimento; e por 
ultimo, a mais novinha da célula, a 
Tatiane que chegou e completou o time 
com muita eficiência!”

Depois de quatro anos, ela viu 
a equipe dobrar e faz um balanço de 
sua atuação e do que mudou desde 
que entrou na Controladoria. “Como eu 
migrei do suporte, pude iniciar minhas 
atividades na célula com o apoio de um 

conhecimento técnico mais aguçado, o 
que muitas vezes nos ajuda a entender 
o cliente. E depois de quatro anos no 
suporte eu estava estagnada, a nova 
atividade trouxe um gás a mais. O difícil 
foi delimitar a mudança de chave, já 
que muitos clientes que me conheciam 
do suporte acabavam pedindo 
auxílio técnico quando ligavam para 
resolver questões financeiras (risos)”.  
Certamente esse é apenas mais um 
capítulo de uma história de sucessos...

Da esquerda para a direita: Maria Rosa, Mariana, 
Tatiane, Marieli, Juliana, Mariane, Sonia e Camila.

Na próxima edição você terá a oportunidade de conhecer mais sobre a área de Administração de Contratos da 
Mega que garante o apoio à entrada de capital para que todas as atividades da empresa sejam viabilizadas.
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Desenvolvedora na Mega Sistemas Corporativos, 
Aline Paradizo descobriu no Arco e Flecha uma 
grande paixão. Saiba mais sobre a colaboradora e 
algumas curiosidades interessantes sobre a prática 
do esporte.

Aline, como começou seu interesse pela área de 
tecnologia?
Desde criança eu gosto de tecnologia e me interesso por 
novidades que acontecem no mundo dessa área. 

E quando decidiu que queria seguir isso como carreira?
Na verdade eu nunca decidi isso, na minha carreira 
profissional tudo foi acontecendo naturalmente e me 
levando até o ponto em que estou hoje. 

Conte-nos um pouquinho de sua história profissional.  
Eu comecei a trabalhar no RH de uma empresa em 
Sorocaba. Lá aprendi muito sobre a área trabalhista e 
pessoal de uma empresa. Algumas das atividades que 
desempenhava, além das funções de analista de RH, eram 
a manutenção e customização dos relatórios e também 
a parametrização do sistema que utilizávamos. Nessa 
época comecei a fazer a faculdade voltada para a área de 
TI e assim que tive a oportunidade vim para a Mega para 
trabalhar como analista de relatórios. Depois migrei para a 
área de desenvolvimento, onde estou atualmente.

Quais são suas expectativas profissionais para o futuro?
Acredito que ainda tenho muito para crescer nessa área, que 
tenho muita coisa para aprender. Então minha expectativa 
é exatamente essa: crescer cada vez mais dentro da área 
em que atuo.

Há quanto tempo você trabalha na Mega? Como você vê 
sua história na empresa hoje?
Estou na Mega há quase quatro anos. Eu gosto muito de 
trabalhar aqui. O ambiente é muito bom, as pessoas são 
muito legais. Desde que entrei na Mega, aprendi muita 
coisa, cresci muito profissionalmente, e pretendo crescer 
ainda mais. O aprendizado é continuo, nunca saberei tudo, 
sempre terei coisas a aprender.

Aline Paradizo
“Acredito que tudo que fazemos 
na vida precisa ter um mínimo de 
dedicação”
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Quando está fora da Mega, o que gosta de fazer?
Nas minhas horas de lazer gosto muito de assistir filmes, 
pegar um cineminha. Mas eu tenho um hobby um 
tantinho diferente atualmente: eu atiro de arco e flecha. 
E adoro!

Você conheceu o esporte através do colaborador Ricardo 
Smania? Sabemos que desde que iniciou a prática do 
arco e flecha se apaixonou e não largou mais! O que te 
fez se sentir tão atraída pelo esporte?
Na verdade foi o contrário, fui eu que apresentei o 
esporte para o Ricardo. Eu gosto tanto que ficava falando 
pra ele sobre isso o tempo todo, e convidei-o para ir ao 
campeonato que é realizado aqui em Itu para ele conhecer.  
Comecei a atirar porque o meu irmão e o meu namorado 
estavam competindo e eu sempre ia acompanhar eles, 
tirar fotos e tal, e o pessoal que atira no campeonato 
começou a falar para eu treinar e atirar com eles.  Deu no 
que deu (risos). Eu gosto muito porque é um esporte que 
pra mim funciona como uma válvula de escape do stress 
do dia-a-dia. Não exige muito preparo físico, porque 
afinal só tenho conseguido treinar de sábado. Mas o 
alívio mental é muito grande, porque quando estou no 
momento do tiro, a única coisa em que penso é colocar a 
flecha no alvo. Eu me desligo completamente do mundo 
a minha volta, não me lembro de nenhum problema do 
meu dia-a-dia, e quando a flecha acerta o “X” do meio 
do alvo a sensação é muito boa. É um esporte que exige 
equilíbrio mental (quando estou nervosa ou preocupada 
com alguma coisa, não consigo render o necessário para 
fazer uma boa pontuação) e físico (a postura de tiro é 
essencial para conseguir dar o tiro corretamente). Fora 
que o treino é muito legal. O pessoal que atira comigo é 
muito animado. Durante os treinos nós temos algumas 
brincadeiras para estimular a concentração no tiro, como 
por exemplo, acertar a tampinha da garrafa de coca, água, 
o que tiver pela frente (risos).

Seu envolvimento com esse universo já gerou até mesmo 
aparições em reportagens sobre o tema. Como é seguir 
um passatempo com tanta dedicação?
Acredito que tudo que fazemos na vida precisa ter um 
mínimo de dedicação para que não fiquemos frustrados 
com algo que não deu certo.  Eu amo atirar de arco e 
flecha, e quando a gente faz algo que gosta, sempre colhe 
bons frutos. Por mais que seja um hobby para mim, eu 
encaro a competição como competição, porque é isso que 
ela é.  Eu aprendi a treinar e me preparar antes para não 
chegar lá na hora e pensar “podia ter feito muito melhor 
se tivesse treinado”. Essa é a pior frustração que existe, 
porque quando eu vou mal porque não era o meu dia, 
ou as outras pessoas treinaram muito mais que eu, tudo 
bem, acontece com qualquer um. Mas quando é porque 
eu não me dediquei o quanto eu poderia, é frustrante, 
fica aquele sentimento ruim de fracasso. E isso não é só 
no esporte, é em qualquer coisa que eu faço, sempre dou 
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o melhor de mim. 
Quanto às aparições em reportagens é porque faço 
parte do clube “Ipanema Tiro com Arco” em Sorocaba, 
e como sou a única mulher do nosso clube participando 
das competições, levo vantagem nas entrevistas (risos). 
O pessoal do clube até brinca comigo, dizendo que virei 
“a cara do clube”. Mas para nós essas recentes aparições 
em jornais e TV são muito boas, para divulgação do 
esporte pouco conhecido no Brasil e também quem 
sabe, conseguirmos que o governo dê um pouco de 
atenção para angariarmos materiais com impostos mais 
baratos, porque hoje tudo que usamos em competições 
é importado. Por sinal, quem tiver interesse em conhecer 
o esporte e quem sabe praticar, é só me procurar que 
indico onde ocorrem os nossos treinos. Nós temos um 
“arco escola” e instrutores de Tiro com Arco e Flecha no 
clube que podem dar as aulas necessárias para quem 
quiser começar a praticar.

E você tem plano para um dia “seguir carreira” no 
esporte? Quais são seus objetivos?
Carreira não, afinal sou atleta de final de semana (risos), 
quero apenas continuar me divertindo. Meus próximos 
objetivos nessa área são:
- continuar competindo no Campeonato Brasileiro 
Modalidade ”Animal Round”. Essa modalidade é a que eu 
estou competindo desde o ano passado.
- participar do campeonato mundial que vai acontecer 
na Argentina em outubro desse ano, que será composto 
de três modalidades (Animal Round, Hunter e Field), 
mas para isso existem algumas variáveis (valor da 
viagem e preparação para a competição, porque serão 

http://esporte.temmais.com/noticia/5/56177/ultima_etapa_do_campeonato_indoor_de_tiro_com_arco_movimenta_votorantim.htm
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5 dias seguidos de prova) que preciso estudar antes de 
concretizar a decisão.
- também participar de um campeonato Outdoor 
pela FITA, que eu ainda não participei. (http://www.
fieldbrasil.org.br e http://www.cbtarco.org.br)

Além do arco e flecha, o que mais consegue prender 
sua atenção de maneira tão intensa?
Gosto muito de assistir filmes e ler livros. Adoro histórias 
de suspense investigativo, de aventura, de ilusão tipo 
Harry Potter (e diga de passagem que tenho todos 
os livros e filmes (risos)) e Senhor dos Anéis. Os meus 
preferidos são aqueles que te fazem viajar por um mundo 
diferente, sem essa violência e crueldade que vemos 
todos os dias nos jornais. Não suporto filmes em que 
há tortura, nem filmes de terror, afinal estou assistindo 
filme para me divertir, e quando tem essas cenas de 
tortura parece que eu vou sentir a dor do personagem, 
ou como dizem “eu incorporo o personagem” (risos). Há 
dias que minha mãe fica até brava, de tanto filme que eu 
assisto, mas é porque eu já cansei de assistir novela, e 
agora assisto seriados e filmes no lugar.

Se pudesse escolher um grande presente, o presente da 
sua vida, qual seria?
Nossa, eu adoro viajar, eu queria ganhar de presente 
várias viagens pelo mundo. Tem muitos lugares que 
tenho vontade de conhecer. Poderia se um pacote de 
viagens pelo mundo. Já pensou que maravilha seria?!

Cite três defeitos e três qualidades da Aline.
Defeitos: sou teimosia; não consigo controlar o tom 
de voz, parecendo “grossa” em algumas situações; 
não consigo expressar todos os meus sentimentos. 
Qualidades: persistência, companheirismo e reflexão 
sobre o que me dizem e sobre o que faço.

Há algum tempo sua irmã, Leandra, também passou 
a fazer parte da equipe Mega. Ela atua em campo, e 
você internamente. Mas o fato de estarem na mesma 
empresa influencia o relacionamento pessoal? Como é 
essa experiêcia?
Não influência em nada no pessoal. Como trabalhamos 
em áreas diferentes dentro da empresa, não temos 
muito contato diariamente no trabalho. Nós sabemos 
diferenciar bem essa parte de profissional e família, 
porque já trabalhamos juntas em outra empresa antes 
de eu entrar na Mega. É até bom trabalharmos na 
mesma empresa, porque profissionalmente temos 
alguns assuntos que podemos conversar e uma pode dar 
dica de aperfeiçoamento para outra.

Tem outros irmãos ou irmãs? Como é a Aline família?
Eu tenho mais um irmão. Ele é engenheiro mecânico 
industrial e trabalha em uma metalúrgica. Eu sou a 
caçula, o Marco é o irmão do meio e a Leandra é a mais 
velha. Como os dois são casados, moramos eu e minha 
mãe, meu pai faleceu em 12/2008. Quer dizer, comigo e 
minha mãe moram as duas calopsitas também (Lindinha 
e Florzinha), e de vez em quando o Pingo, o cachorrinho 
da Duda (minha sobrinha).

Se tivesse que defender uma grande causa em sua vida, 
qual seria?
Sou muito ligada às áreas ambientais. Se tivesse que 
defender algo grande defenderia o meio ambiente e os 
animais. Acho que tento defender todo dia, evitando 
jogar lixo na rua, economizando água e energia, coisas 
pequenas no dia-a-dia que se todo mundo fizesse já 
ajudaria o muito. A conscientização das pessoas é muito 
importante, e falta um pouco disso nas escolas, e é 
mais difícil ainda conscientizar as pessoas mais velhas 
sobre isso, porque elas já têm seus hábitos e torna-
se mais difícil entender que precisam mudar. Por isso 
acho importante começar pelos mais novos. Quando eu 
era adolescente, eu participava do clube no zoológico 
de Sorocaba, que chama “Clube Conservadores da 
Natureza” e quem dirige o clube são os biólogos do 

www.fieldbrasil.org.br
www.fieldbrasil.org.br
www.fieldbrasil.org.br


Rapidinhas

Uma música: Pais e Filhos – Legião Urbana
Um livro: Harry Potter
Um filme: Amor além da vida
Um ídolo: não tenho
Uma viagem: Maceió
Um aroma: Tempero da comida da minha mãe
Uma frase: “Espere o melhor, prepare-se para o 
pior e receba o que vier. ” Provérbio chinês
Um sonho: Conhecer a Disney 
Saudades: do meu pai...

próprio Zoo. Era muito legal porque aprendíamos muito 
sobre educação ambiental, fazíamos exposições em 
feiras, escolas, shoppings, sempre levando a educação 
ambiental às pessoas.

Quais os planos para o futuro?
Não tenho muitos planos, não gosto de ficar planejando 
muito as coisas. Gosto que elas aconteçam no seu 
tempo, para não ficar ansiosa esperando algo acontecer 
(risos) ou frustrada por não acontecer. Os planos que 
eu tenho são de futuro próximo: terminar o MBA, tirar 
a certificação Oracle, terminar meu apartamento e me 
casar em breve. 

Felicidade para você é...
Aquele momento em que você não tem nenhuma 
preocupação na cabeça e seu estado de espírito está 
elevado, que você ri com os outros à sua volta ou sozinho 
mesmo, por qualquer bobeira que aconteça. 

- Um Arco foi encontrado na tumba de 
Tutankhamon, assim como detalhes em ouro, 
mostrando o Arco e Flecha, nos seus pertences.
- Os Mongóis, com seu líder e grande 
conquistador Genghis Khan, foram o terror 
de seu tempo. O segredo de seu sucesso era, 
além da grandiosa cavalaria, era a habilidade 
com flechas incendiárias (com fogo).
- Usado como arma de guerra, caça e pesca, 
com a descoberta da pólvora grupos de 
arqueiros, nobres, reis e rainhas, unidos 
pela mesma paixão, passaram a ter o Arco 
e Flecha como lazer e até culto religioso. 
Faziam desafios de habilidades e acabaram 
transformando-o em esporte, que a partir de 
1900 em Paris, França, passou a fazer parte dos 
Jogos Olímpicos oficialmente, permanecendo 
até os Jogos da Antuérpia, 1920, com exceção 
de 1912, em Estocolmo. O Tiro com Arco voltou 
ao programa olímpico em Munique, 1972, e, 
em 1988, nos Jogos Olímpicos de Seul, passou 
a ter a disputa por equipes.
- A Federação Internacional de Tiro com Arco 
(FITA) foi fundada em 1931, mesmo ano do 
primeiro Campeonato Mundial.
- Alguns países ainda mantém em suas forças 
armadas um grupo de arqueiros treinados.
- Na Guerra do Vietnã, novamente o Arco foi 
utilizado. Como arma silenciosa, teve seu 
valor por dificultar a localização do atirador 
(arqueiro).
- É um esporte interativo praticado por toda a 
família, sem limites de idade, com jovens dos 
8 aos 80 anos. 
- Não requer muita força, não interferindo na 
feminilidade da mulher.
- Trabalha a musculatura das costas, ajudando 
na postura.
- No Japão, usado desde os guerreiros 
samurais, até hoje estudado como arte Zen 
para o desenvolvimento do ser humano 
(Kyudo). 
- O Arco também inspira romance e poesia. 
Estórias ou história, quem nunca pensou 
ou ouviu falar do Cupido, de Robin Hood, 
Guilherme Tell e da força de um signo como o 
de Sagitário.

Curiosidades
sobre o 

Arco e Flecha
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SOLIDARIEDADE

2011: Um ano de muita solidariedade
Tendo as ações sociais como um de seus princípios desde a fundação da companhia, confira algumas das 
iniciativas que marcaram o ano de 2011.
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Repetindo em mais um ano o 
sucesso da ação realizada em 2009 e 
2010, a Mega Sistemas Corporativos, 
realizou no final de 2011 mais uma 
edição da Ação Solidária de Natal. 
Através da iniciativa, que faz parte das 
ações do Projeto Mega Cidadão, mais de 
40 colaboradores da empresa tiveram 
a oportunidade de adotar cartas de 
natal de crianças carentes e alunos da 
APAE com pedidos para o Papai Noel. A 
entrega dos presentes para as crianças 
e alunos aconteceu durante as festas 
de confraternização realizadas pelas 
entidades, que abriram espaço para que 
todos os colaboradores contribuintes 
também pudessem participar da 
confraternização. Para o próximo ano 
a expectativa é ampliar ainda mais 
o número de cartas atendidas por 
madrinhas e padrinhos da companhia.

Os sócio-fundadores da 
companhia, Walmir Scaravelli e Paulo 
Bittencourt, acreditam que o Natal é uma 
ótima oportunidade para 
a m p l i a r 

as ações sociais e mobilizar mais 
interessados nesta causa. “A Mega não 
se preocupa apenas com o sucesso de 
seus clientes. A comunidade em que 
está inserida também faz parte de suas 
responsabilidades. Por isso, a empresa 
adotou desde sua fundação práticas de 
responsabilidade social que contribuem 
para o crescimento e o desenvolvimento 
de entidades assistenciais instaladas ao 
seu redor e este é um ótimo momento 
para difundir esta idéia”, ressaltam.

As ações solidárias realizadas 
pela Mega Sistemas Corporativos 
fazem parte do Projeto Mega Cidadão, 
criado em 2001 com o objetivo de 
promover atos de cidadania que 
pudessem ajudar a população de Itu 
e região. Com a mobilização de toda a 
equipe, colaboradores da empresa e 
voluntários, o programa se fortaleceu 
a cada ano e se estende cada vez mais. 
Entre as realizações do projeto estão 

diversas campanhas solidárias, 
como de Natal, Páscoa, Dia das 
Crianças, datas comemorativas, 
Noites da Pizza, Festas Temáticas, 
Campanhas Internas de Doação 
e o Rally Mega Cidadão, 
considerado o maior rally 
solidário de regularidade do 
Brasil, que arrecadou mais de 
300 toneladas de alimentos ao 
longo de dez edições.

E em 2011 não foi 
diferente. Com o crescimento 
da empresa nos últimos 
anos e de seu quadro de 

colaboradores, o número de 
participantes envolvidos com 
o projeto também aumenta 
a cada ano. Esse movimento 
amplia o potencial de ações da 
companhia, que conta com o 
apoio fundamental de seus 
colaboradores para espalhar 
a semente solidária. “Com a 
participação de nossa equipe 
pudemos arrecadar doações 

muito significativas para as entidades 

assistenciais da região, contabilizando 
mais de 10 ações realizadas em 2011”, 
complementam os executivos.

Entre as ações do ano, um dos 
destaques foi a Campanha Um Show 
de Atendimento, que mobilizou mais 
de 53 colaboradores e beneficiou 
seis entidades assistenciais de Itu e 
região. Com total apoio e incentivo da 
companhia, os projetos e arrecadações 
conquistadas durante a campanha 
são resultado do trabalho conjunto 
de cada colaborador envolvido. 
“Ser uma empresa à frente de seu 
tempo vai muito além dos resultados 
mercadológicos que são conquistados 
anualmente por qualquer companhia 
moderna. A responsabilidade social 
é um tema cada vez mais recorrente 
dentro de empresas que estão alinhadas 
com o desenvolvimento humano. Por 
isso, incentivar nossos colaboradores a 
praticar essas ações faz parte de nossos 
valores. Precisamos retribuir para a 
comunidade que nos acolhe um pouco 
daquilo que plantamos, ajudando 
a construir profissionais e pessoas 
melhores para o amanhã.” 

Alinhada com esse propósito, a 
companhia é reconhecida há oito anos 
como Empresa Amiga da Criança pela 
Fundação Abrinq, participando também 
da luta contra o trabalho infantil. E 
para fechar o ano com chave de ouro, 
realizou a doação de 600 cestas básicas 
para 24 entidades assistenciais de itu e 
região como parte da tradicional ação 
que acontece nos meses de Dezembro 
através do Rally Mega Cidadão, 
acreditando que a reformulação 
do evento para o próximo ano não 
poderia impactar nas entidades que 
sempre esperam esse apoio. “Estamos 
orgulhosos de contribuir para a 
sociedade brasileira por meio de ações 
sociais. Em 2012 queremos ampliar 
ainda mais nosso investimento nestas 
ações e esperamos alcançar um número 
maior pessoas a cada ano”, finalizam os 
diretores.
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Obrigado à todos que contribuíram para mais um ano 
de muitas realizações no Projeto Mega Cidadão!
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Festa de Confraternização 2011
Encerrando mais um ano de resultados 
surpreendentes, os colaboradores da Mega 
Matriz se reuniram no dia 16 de Dezembro para 
celebrar as conquistas de 2011 e dar boas-vindas 
à um 2012 ainda mais promissor!

Os colaboradores da Mega se reuniram no dia 16 de 
Dezembro para a tradicional Festa de Confraternização da 
empresa na Chácara Vovó Lola, em Itu/SP.

Ao som da banda “Pitú e os Scotchs”, não faltou 
animação para entreter o dia dos colaboradores, que 
também disputaram as sempre esperadas partidas de 
futebol, truco e vôlei ou ainda aproveitaram para se 
refrescar na piscina.

Dança, agito e muito bate-papo também fizeram 
parte do dia. Algumas áreas também aproveitaram a 
ocasião para fazer a revelação de seu amigo secreto, como 
a equipe Mega Rio e Projetos Mega Construção .

Com muita descontração e alegria, a festa renovou 
as energias de todos para que em 2012 muitas outras 
conquistas e desafios sejam alcançados. Confira alguns 
cliques do dia!
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DESTAQUE

Área de Produtos conquista MPS.BR - Nível E
Após 18 meses de intenso trabalho e dedicação, a equipe eleva seu nível de maturidade e reafirma seu 
comprometimento em oferecer produtos de qualidade e com alto padrão de excelência para o mercado.

Classificada entre as maiores 
empresas nacionais de tecnologia de 
gestão empresarial, a Mega Sistemas 
Corporativos conquistou em Dezembro 
de 2011 o Nível E da Certificação  
MPS.Br (Melhoria de Processo do 
Software Brasileiro). A avaliação foi 
realizada pela Promove/RJ e elevou 
a companhia do Nível G para o E, 
comprovando seu compromisso em 
desenvolver soluções de qualidade para 
o mercado de softwares.

Desenvolvido e avaliado no Brasil 
pelo núcleo Softex (Associação Para 
Promoção e Excelência do Software 
Brasileiro), o programa MPS.Br é 
baseado no CMMI (Capability Maturity 
Model Integration), nas normas ISO/
IEC 12207, ISO/IEC 15504 e na realidade 
do mercado de desenvolvimento de 
softwares do Brasil. O modelo avalia a 
qualidade dos processos de software 
nacionais, apresentando sete níveis de 
maturidade, nos quais são analisados 
os processos fundamentais, processos 
organizacionais e os processos de apoio.

Desde janeiro de 2008 a Mega 
é certificada pelo MPS.BR, mas a 
nomeação do nível E representa para 
a companhia um importante salto na 
estruturação e qualificação de sua área 
de produtos. “Percebendo os ganhos 
de qualidade em nossos processos, 
adquiridos com a certificação nível 
G do programa MPS.Br, a Mega 
decidiu partir para um novo desafio 
dentro da organização, que era a 
implementação dos processos de 
nível E do programa. Mais uma vez, 
contando com a competência da 
instituição implementadora ASR e 
do comprometimento e dedicação 
de nossos profissionais internos, 
tivemos novamente sucesso em 
comprovar a maturidade dos processos 
implementados e conquistar a 
certificação nível E. Este é somente mais 
um passo em nossa busca incessante na 
melhoria de processos e na qualidade 
dos serviços prestados a nossos 
clientes”, afirma Pedro Oliveira, gerente 

de produtos da Mega.
Após 18 meses de intensa 

atividade e preparação, a avaliação foi 
realizada em duas etapas (verificação 
de documentos gerados/processos 
e entrevistas pessoais) e teve entre 
os destaques deste ano a Gerência 
de Reutilização, considerada pelos 
avaliadores um grande diferencial da 
empresa. O processo tem como objetivo 
gerenciar os ciclos de vida dos ativos 
reutilizáveis e, segundo a comissão 
avaliadora, a Mega apresentou-se 
como uma das poucas empresas que 
realiza esse processo de controle 
sistematicamente.

Com uma equipe especialmente 
nomeada para conduzir todo processo 
de preparação para a avaliação, 
a conquista não seria possível 
sem o empenho e dedicação de 
todos os colaboradores envolvidos 
nas atividades. “Determinação, 
competência e comprometimento 
foram os pontos essenciais para todo 
o processo de certificação. Emoção 
é a palavra que melhor descreve 
este reconhecimento, pois é quando 
toda dedicação da equipe se mostra 
mais essencial para a história da 
companhia”, completa Viviane Mendes, 
coordenadora de qualidade da Mega.

COMPROMISSO COM A QUALIDADE

A preocupação da Mega em 
desenvolver produtos baseados nos 
pilares de excelência e qualidade 
também levou a companhia a iniciar 
em 2008 um Grupo de Processos de 
Software - SEPG (Software Engineering 
Process Group), que existe para 
garantir a evolução contínua dos 
trabalhos realizados pela área de 
produtos. “Todos os colaboradores 
da área são incentivados a cadastrar 
em nossos sistemas sugestões de 
melhorias para os trabalhos realizados, 
e o SEPG é responsável por avaliá-
las e implementá-las no cotidiano 
da empresa”, explica Viviane, que 
também é a responsável por orientar 
os trabalhos do grupo. A equipe se 
reúne semanalmente para discutir as 
sugestões apresentadas e traçar um 
planejamento para executá-las. Além 
disso, a área também conta com um 
Portal de Processos próprio, que agrega 
hoje todos os processos realizados e 
documentados. “A existência do portal 
é um dos fatores de sucesso para a 
conquista da certificação MPS.Br, pois 
comprova não apenas a existência dos 
processos, mas sua efetiva aplicação na 
rotina da companhia”.
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INTEGRAÇÃO

Equipe de Geração de Demanda participa de Integração
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Ter como foco de seu trabalho a persuasão do 
interlocutor não é uma tarefa fácil. A rotina da equipe 
de Geração de Demanda é muitas vezes permeada 
por atividades repetitivas, massantes e cansativas, 
já que convencer o público sobre a qualidade da 
solução oferecida exige paciência, persistência e 
jogo de cintura para lidar com o inesperado.

Mas mesmo com todos esses fatores, 2011 
foi um ano extremamente positivo. Os resultados 
alcançados pela equipe superaram as expectativas 
e foram motivo de comemoração na última reunião 
de fechamento da equiepe realizada em 2011.

Por isso, para celebrar e extravasar toda 
energia do período, as colaboradoras participaram 
de uma divertida dinâmica que contou com o apoio 
da equipe AtivLaboral, explorando características 
como brincadeiras de criança, trabalho em equipe, 
relaxamento e parceria. “O que não faltou foi 
diversão! Além de integrar mais toda a equipe e 
comemorar as conquistas do ano, todas saíram com 
o espírito renovado para mais um ano de muito 
trabalho”, afirma Viviam Alves, coordenadora da 
equipe. 

Confira alguns cliques da dinâmica!

Para celebrar os resultados conquistados em 2011, a Equipe de Geração de Demanda participou de uma divertida 
dinâmica na última reunião de fechamento do ano. O resultado foi muita diversão, risos e relaxamento...



BEM ESTAR
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Plantão Psicológico

A importância do bem-
estar psicológico dos funcionários é 
um fator importante na busca por 
resultados mais promissores para 
toda a companhia. Uma empresa, 
ao decidir oferecer como benefício o 
atendimento psicológico in-company 
está focada principalmente na saúde 
integral de seu colaborador e no valor 
que pode ser agregado à qualidade 
de vida no trabalho, permitindo que 
as pessoas trabalhem mais motivadas 
e com menores índices de estresse. 
Além de um benefício oferecido pela 
empresa, o atendimento psicológico é 
uma maneira de humanizar as relações 
interpessoais, pois pessoas saudáveis 
participam na co-construção de redes 
internas de relações e ambientes mais 
cooperativos e criativos.

Foi pensando nisso que desde 
Abril de 2011 a Mega Sistemas 
Corporativos passou a oferecer 
para seus colaboradores o Plantão 
Psicológico, programa que visa 
promover apoio breve e individual 
para orientar e auxiliar na resolução 
de dificuldades focadas em questões 
emergenciais (morte na família, conflito 
familiar, dificuldade de relacionamento, 
desmotivação, rompimentos, tristeza, 
entre outros). Com acompanhamento 
do Dr. José Carlos da Silva, o programa 
já atendeu mais de 130 pessoas em 
plantões semanais. “No Plantão 
Psicológico tenho procurado promover 
um auxílio psicológico diante da 
necessidade da pessoa, para que ela 
possa rever, repensar e refletir sobre 
seus problemas. Neste sentindo, o 
plantão ajuda a melhorar a qualidade 
de vida, porque permite às pessoas ver 
e enxergar como se colocam na vida, 
nos relacionamentos com as pessoas, 
na vida social, no trabalho e na maneira 
de “ser” frente às tristezas, alegrias e 
vicissitudes”, explica o psicólogo.

Através do programa o Dr. José 
Carlos realizada um tipo de intervenção 
psicológica em que se coloca à 

disposição para acolher a experiência 
do colaborador no exato momento 
de sua necessidade, isto é, a pessoa o 
procura quando realmente faz sentido 
para ela, além de poder voltar quantas 
vezes quiser, ajudando-a a lidar 
melhor com seus recursos e limites. “O 
Plantão Psicológico tem demonstrado, 
aqui na empresa, o quanto pode ser 
eficaz para a promoção da saúde 
mental das pessoas que o procuram, 
independente do contexto em que 
elas estão inseridas, uma vez que este 
dispositivo foca exclusivamente o bem 
estar destas e do local como um todo”, 
complementa.

O “Plantão Psicológico” tem 
sido responsável pelo aumento de 
felicidade dos colaboradores tanto 
no ambiente de trabalho como em 
suas vidas pessoais fora da empresa 
e, conseqüentemente, em sua maior 
produtividade, uma vez que se sentem 
acolhidos em seu sofrimento, além do 
sentimento de reconhecimento como 
pessoa, promovendo a retenção de 
talentos na empresa.

COMO PARTICIPAR?

Para solicitar um agendamento no 
Plantão Psicológico basta entrar em 
contato com o RH através do email 

lilian.cardoso@mega.com.br

Os plantões são realizados na sede 
da empresa às segundas e quartas, 

das 14h00 às 16h00. 

A participação é voluntária e é 
assegurado total sigilo entre o 

colaborador e o psicólogo. 

Promover o bem-estar psicológico de seus colaboradores 
é uma das iniciativas da Mega para garantir um ambiente 
corporativo mais saudável. Saiba mais!

DEPOIMENTOS

“Sem duvida me ajudou. Hoje percebo as situações de outra maneira. Sinto-
me muito mais seguro e pleno no momento de tomar decisões e de coordenar 
as atividades do dia a dia. Hoje percebo claramente o que me trouxe até aqui 
e sinto que estou traçando um novo caminho que vai me levar mais longe 
ainda. - Faz sentido”. 

“Me fez pensar em várias coisas da minha vida e da minha personalidade. 
Abriu meus olhos para coisas que achava que não tinha importância, mas que 
bem lá no fundo me faz mal”.

“Ajudou muito pessoal e profissionalmente. Eu tinha alguns problemas com 
algumas pessoas, e sempre achei que o problema estava com outras pessoas. 
Depois que passei a me policiar, e ver também o que eu fazia de errado, 
minhas relações melhoraram 90%.”

OBS: Todos os depoimentos foram enviados anonimamente pelo Dr. José Carlos para a 
redação da Revista Integração, preservando o sigilo dos atendimentos realizados.

Dr. José Carlos

lilian.cardoso@mega.com.br


Estrutura de Atendimento
Conheça nesta edição um pouco mais sobre o 
universo da equipe de Atendimento da Mega!

24

DESTINOSMEGAFONE
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E mais uma Tarefa é cadastrada no TaskCenter. Logo na 
sua Triagem, o coordenador da célula de Atendimento percebe 
ser um problema grave e já direciona para um Analista de 
Suporte com Prioridade Alta. O Telefone toca: do outro lado 
da linha um Analista de TI desesperado, pois seus usuários não 
conseguem acessar o Sistema. O Faturamento está parado, os 
caminhões começam a formar fila, o processamento da Folha 
de Pagamento fica suspenso. O Analista de Suporte começa 
então a fazer algumas verificações com o cliente, acessa 
remotamente seu Servidor, e descobre que seu endereço 
IP havia sido alterado por um novo funcionário. Algumas 
instruções são passadas, IP alterado e o problema rapidamente 
é resolvido. Vitória para os dois lados!

Situações como esta fazem parte do dia a dia da área 
de Atendimento e Relacionamento com Clientes da Mega 
Sistemas Corporativos. Somos o elo da Mega com a operação 
de nossos Clientes. Estamos todos os dias em contato com  
Analistas de TI,  Operadores do Sistema, Analistas de Negócios, 
Consultores,  Analistas de Suporte e Executivos. Com uma 
equipe de atendimento experiente e altamente qualificada nos 
segmentos em que atuamos, temos como nossa maior missão 
a satisfação dos nossos clientes através de nossas soluções. 
E falando em nossa equipe, o MEGAFONE mostra agora à 
vocês como está estruturada nossa equipe de Atendimento 
e Relacionamento com Clientes da Mega em nossa sede, 
localizada em Itu/SP.

Célula Coordenador Atividade

Atendimento Back-Office

Atendimento TRF

Help Desk

Atendimento Construção

Atendimento RH

Projetos Especiais

Atendimento Logística

Atendimento MSB

Atendimento 
Integração e Infra

André PC

Juliana Wilson

Ruy Paolucci

Willian Salinas

Fernanda Rodrigues

André Oliveira

Carolina Aichele

Betânia Oliveira

Robson Toqueiro

Suporte de 1º e 2º nível nos módulos do Back-Office do Mega 
Empresarial.

Suporte de 1º e 2º nível nos módulos de Tributos e NF-e do Mega 
Empresarial e do Mega Small Business.

Suporte de 3º Nível em toda linha de Produtos MEGA. 

Suporte de 1º e 2º nível nos módulos do Back-Office do Mega 
Construção e 1º nível nos módulos de Construção.

Suporte de 1º e 2º nível nos módulos de RH do Mega Empresarial e 
do Mega Small Business.

Customizações em toda linha de Produtos MEGA.

Suporte de 1º e 2º nível nos módulos do Back-Office do Mega 
Transportes e no TMS.

Suporte de 1º e 2º nível nos módulos do Back-Office do Mega 
Small Business.

Auxílio no diagnóstico de problemas de Infra-Estrutura e Suporte de 
1º e 2º nível nos módulos Mega Portal e Mega Integrador.

São 70 pessoas divididas em 9 células,  sob a gestão de Giuliano Machado.



Com o empenho e dedicação de cada integrante da 
equipe, temos alcançado resultados cada vez mais positivos 
para contribuir com a contínua história de crescimento da 
companhia. E certamente esse movimento não vai parar!

Todos os dias buscamos proporcionar novos 
aprendizados e facilidades para a rotina da equipe, tornando 
o trabalho de todos mais eficiente e organizado. Assim como 
também faz parte de nossos objetivos oferecer ações que 

gerem apoio, integração, entretenimento, descontração 
e diversão, como os projetos Anjo da Guarda, Cérebro de 
Ouro e Campanhas Anuais.

Por isso gostaríamos, mais uma vez, de reforçar nosso 
agradecimento pela participação ativa e envolvimento de 
todos em cada atividade de nossa área. Sem vocês não 
seria possível chegarmos tão longe, nem mesmo vislumbrar 
horizontes ainda mais promissores para o futuro! 
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MEGAFONE

Curiosidade
Em 2011 foram atendidos quase 50.000 incidentes de Clientes do Brasil 

todo através do TaskCenter!

Por: Equipe Megafone



ANJO DA GUARDA

Durante seu primeiro mês de trabalho na Mega os 
colaboradores Rodrigo Polanczyk e Bruno Trettel 
receberam o apoio de Regina Ming Moreira e Otávio 
Camzano para a fase de adaptação às rotinas de trabalho e 
de empresa. Nos dias 07 e 15 de Dezembro eles passaram 
pelo processo de libertação, e você confere nas imagens 
abaixo alguns cliques do momento:

Conheça os anjos e os protegidos 
de Janeiro
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Bruno Tretel Rodrigo Polanczyk



CLIQUE DO MÊS

Equipe Atendimento Construção

A equipe de Atendimento Construção da Mega Matriz foi destaque 
na tarde de 25 de Janeiro ao receber do colaborador Cláudio Feijão, 
do cliente You Inc, vários chocolates como forma de agradecimento 
pelo apoio prestado à empresa nos últimos meses.

A Mega parabeniza toda equipe pelo empenho e dedicação!!!
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DICAS CULTURAIS

LIVRO: A Arte de Ser Leve
Indicação de Patricia Keiller

“O livro cita situações do dia-a-dia em que podemos desacelerar um pouco em 
algumas ocasiões e valorizar a educação, respeito e descomplicar um pouquinho 
as coisas, vivendo um pouco mais “leve”. E ainda, podemos ver como coisas 
como um bom dia, boa tarde ou ainda, dar um pouco de atenção as pessoas”.

FILME: Planeta dos Macacos - A Origem
Indicação de Ludmilla Duarte

“O filme deu um show em relação aos efeitos especiais, contando de forma 
dramática como se iniciou a batalha dos primatas contra os seres humanos.

Os efeitos visuais podem ser conferidos nas expressões do rosto do Cesar, 
o principal primata do filme, emoções como raiva, tristeza, alegria são 

claramente definidas no rosto dele.
A arrogância dos seres humanos, desencadeia uma série de acontecimentos 

nos levando a refletir sobre quem são os verdadeiros animais da história, 
são eles ou somos nós? É um filme emocionante e empolgante, vale a pena 

conferir.”
.

FILME: Retorno de Johnny English
Indicação de Ana Paula Franco de Oliveira

Após anos de exílio, numa região remota da Ásia, o atrapalhado agente britâ-
nico Johnny English (Rowan Atkinson) é chamado de volta à ação para impedir 
uma tentativa de assassinato de um importante líder chinês. Com chance de 
conseguir a redenção, ele deve empregar as mais recentes técnicas de espio-
nagem para desvendar uma teia de corrupção que envolve a KGB, a CIA e até 
a MI-7

Mande sua sugestão de filmes, livros ou músicas para a Revista Interação: comunicacao@mega.com.br
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BOM SABOR

Império da Gula
Indicação da Edcreia Martins

“Este restaurante tem uma batata suíça muito boa e um panqueca 
maravilhosa! Eu recomendo!”
Endereço: Rua  Coronel Moraes Cunha  nº: 779 -  Pilar do Sul - SP 
Telefone: (15)  3278-3896 

Red Angus Beef 
Indicação de Rafael Medeiros

“Gostei muito do restaurante Red Angus Beef em Campinas, pois trabalha 
com carnes Red Angus e sofisticados pratos para apreciar essas carnes no-
bres. O ambiente é agradável, tem um bom atendimento e fica localizado 

em uma das melhores áreas de Campinas.“

Endereço:  Rua General Osório, 2310 - Jd Cambuí - Campinas/SP
Telefone:  (19) 3253-0006

 

Conheceu um novo restaurante ou quer 
indicar aquele barzinho imperdível? 

Mande sua dica para a Revista Interação:

comunicacao@mega.com.br
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MURAL RH
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Josiane Delfino
Auxiliar de Serviços Gerais

Jonas Felipe Balan
Desenvolvedor

Suzycley Santos Lima
Serviços Gerais

Rafael Lisboa Scarance
Desenvolvedor

Ludmilla de C. Alves Duarte
Desenvolvedora

Novos Colaboradores

Mudança de Função

Ronny Omodei de Sales
Analista de Suporte - Tributos

Maria Angélica Carneiro 
Coordenadora Comercial 

Valéria Aleixo (Mega RJ)
Coordenadora de Projetos



MURAL RH
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Nascimentos

Murilo, filho do colaborador Douglas 
Henrique de Souza, nasceu no dia 06 de 

Janeiro com 3.350 kg e 49 cm.

Catarina, filha do colaborador Luciano 
Leal, nasceu no dia 23 de Janeiro com 2.730 

kg e 44 cm.

Davi, filho da colaboradora Isabel Cristina 
Marins Pires, nasceu no dia 16 de Janeiro 

com 2.605 kg e 44 cm.

Alice, neta da colaboradora Iracy da Silva, 
nasceu no dia 23 de Janeiro.

Geovana, filha do colaborador Reinaldo 
do Carmo Ribeiro, nasceu no dia 14 de 

Dezembro com 3.415 kg e 47 cm.

Nos meses de Dezembro e Janeiro muitas famílias ficaram mais felizes, pois foram presenteadas 
com pequenos anjos que trarão muito alegria à vida de todos! A Mega deseja muita alegria e saúde 
aos pequenos e pequenas!!!



Atendimento Back Office

Desenvolvimento

ANIVERSÁRIOS DO MÊS | Janeiro
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Anisio Junior e Fábio Sampaio

Angelo Tavares

Gustavo Guido

Pedro Oliveira



ANIVERSÁRIOS | Fevereiro

33

02
Denise
de Sousa

17
Sergio
Cardoso

23

04
Amanda
Rosa

18
Juliana
Ferrari

09
Hérica
Oliveira

23
Jair
Junior

10
Paula
Rodrigues

24
Alair
Brito

10

12

15

Rafael
Medeiros

Cláudia
Aleixo

Wilker
Ramos

24

28

28

Cristiane
Moreira

Julio
Rocha

Gislene
Scaravelli

19

20

21

Andre 
Miranda

Bruno
Godoy

Fernanda
Gonçalves

Marcos
Spiazzi

16
Luciene
Rolizola



REALIZAÇÃO
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Envie seus comentários e sugestões para
comunicacao@mega.com.br


