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Nomofobia: o distúrbio dos tempos modernos
A dependência de equipamentos eletrônicos é responsável pelo surgimento da 
Nomofobia, considerada o distúrbio dos tempos modernos, que pode causar sensação 
de pânico, impotência e atrapalhar a vida profissional e pessoal.

Vo c ê  j á  o u v i u  fa l a r  e m  
nomofobia? Esta é a expressão que 
caracteriza o medo do indivíduo de 
ficar incomunicável ou incontactável 
com as pessoas através da perda de 
telefone celular ou algum outro 
aparelho eletrônico de comunicação. 
Nesse processo, a nomofobia causa 
grande ansiedade na pessoa, além de 
sintomas físicos como taquicardia, 
falta de ar, suores frios e dores de 
cabeça. 

 O avanço tecnológico e a maior 
dependência do ser humano pelos 
equipamentos eletrônicos fazem com 
que esse distúrbio dos tempos 
modernos - a nomofobia - se junte à 
outras fobias mais conhecidas, como 
medo de altura ou de espaços 
fechados. 

 Um estudo realizado pelo 
I n s t i t u t o  d e  P s i q u i a t r i a  d a  
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) comparou pacientes 
com transtorno de ansiedade 
conhecido como síndrome do pânico, 

sensação de pânico e impotência, 
atrapalhando a vida profissional e 
pessoal.Veja abaixo características 
de pessoas nomofóbicas: 

* Abandona tudo o que faz para 
atender o celular.

* Nunca deixa o aparelho sem 
bateria.

* Não carrega o celular na bolsa, 
bolso ou similares; 

* Prefere carregá-lo na mão para 
que possa atender imediatamente.

* Interrompe a relação sexual para 
atender o celular.

* Nunca esquece o celular em casa; 
se isso acontecer, volta de onde está 
para pegá-lo.

* Sente-se mal quando acaba a 
bateria, quando perde o aparelho 
ou pensa que perdeu.

Origem

A expressão “Nomofobia” 

surgiu na Inglaterra, onde mais de 

50% da população é possuidora de 

telemóveis e mais de 13 milhões de 

britânicos, segundo pesquisa 

realizada pelo Instituto YouGov para 

o Departamento de Telefonia dos 

Correios britânicos. O termo se 

origina do inglês: No-Mo, ou No-

M o b i l e , q u e  s i g n i f i c a  S e m  

telemóvel .  Daí  a  expressão 

Nomofobia ou fobia de ficar sem um 

apararelho de comunicação móvel.

Matéria publicada no portal:

www.administradores.com.br

com pessoas completamente 
saudáveis, para saber o que eles 
sentiam quando ficavam sem o 
aparelho celular. 

 Entre os pacientes com pânico, 
a maioria demonstrou ter também a 
nomofobia, ou seja, dependência 
do celular. A surpresa foi o resultado 
entre os que se diziam saudáveis: 
34% confessaram sentir ansiedade e 
54 % disseram ter medo de passar 
mal na rua se ficarem sem o 
aparelho. 

 Outra pesquisa realizada pelo 
i n s t i t u t o  Yo u G o v  p a r a  o  
Departamento de Telefonia dos 
Correios britânicos, apontou que 
53% dos usuários de telefone 
celular do Reino Unido sofrem de 
nomofobia. 

Sinais de alerta 

 Para ser caracterizada como 
fobia, a ausência desses tipos de 
aparelhos deve trazer prejuízo 
significante à vida, ou seja, causar
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Sim, eu já fui estagiário!
O começo de carreira é sempre uma etapa de muito trabalho e aprendizado. E o estágio é uma das 

formas mais vantajosas para aprender e buscar o crescimento profissional no mercado. A Mega 

também apóia essa iniciativa e investe no crescimento e profissionalização de seus estagiários.

Trabalho é sempre trabalho. Ter a 
chance de aprender e ser ensinado é sempre 
valioso. Seja pelo futuro, seja pelo presente, a 
vida de estagiário pode parecer difícil e 
dolorosa aos olhos de quem vê, mas também 
p o d e  s e r  a t r a t i v a ,  e m p o l g a n t e  e  
supervalorizada pelos que querem aprender: 
os próprios estagiários.

Após um 2009 inibido por causa da 
desaceleração econômica e das mudanças na 
Lei do Estágio, que à princípio gerou algumas 
dúvidas por parte das empresas na fase de 
adaptação às novas regras, 2010 já começou 
acelerado. O Instituto Euvaldo Lodi - IEL - 
aponta um crescimento de 23% no número de 
vagas ofertadas em janeiro deste ano, na 
comparação com o mesmo período de 2009, 
para os quais as áreas mais procuradas são 
administração, engenharia e informática.

O período de estágio é uma fase única 

na vida do profissional, pois possibilita que ele 

adquira experiências práticas que nunca teria 

conhecimento na faculdade, por exemplo. A 

empresa que apóia esse tipo de incentivo é 

extremamente profissional e possibilita um 

futuro promissor para seus estagiários, 

compreendendo que eles podem representar 

seu corpo de colaboradores amanhã. O que 

realmente importa nos dias de hoje não é 

manter estagiários em regime de exploração, 

e sim apostar dinheiro e tempo para treiná-

los. Além de custar menos contratar uma 

pessoa em fase de construção profissional, 

vale muito a pena ensinar alguém a vestir a 

camisa da empresa, além da possibilidade de 

moldar um profissional mais aberto ao

 difícil definir o conhecimento de alguém, e o 

ano da experiência é muito valioso nesse 

sentido”, conta Bruno. 

Para Adelson Smania, Coordenador 

de Tecnologia, a experiência é válida para os 

dois lados: “Para os estagiários, a empresa é 

um mundo novo, cheio de desafios – 

algunsassustadores – mas também 

oportunidades. Normalmente, eles chegam 

cheios de energia, boa vontade e bagagem 

técnica, mas lhes falta a prática. Como 

coordenador, meu desafio é conciliar essas 

situações, o que nem sempre é fácil. 

Algumas vezes eles se decepcionam ao 

descobrir que o 'mundo real' não é 

exatamente o que a teoria lhes ensinou. Por 

outro lado, também somos beneficiados 

porque eles têm ótimas soluções 

exatamente por não terem ainda adquiridos 

os vícios comuns em todas as empresas.” 

Aquela idéia de que os estagiários 

servem apenas para serviços que ninguém 

quer fazer está mudando na concepção de 

empresas realmente profissionais. O 

estagiário de hoje possui responsabilidades 

de um efetivo e é reconhecido no 

desempenho de sua função como tal, 

conforme explica Alair Brito, Coordenador 

da Célula de MSB: “Mesmo sendo 

estagiário, o caminho é o mesmo que um 

profissional que é contratado pela empresa. 

Treinamentos para conhecer as rotinas do 

dia-a-dia, treinamentos para conhecer as 

b i b l i o t e c a s  e  m ó d u l o s  q u e  o s  

desenvolvedores trabalham, participar de 

reuniões, receber feedbacks e orientações 

s o b r e  o  t r a b a l h o  q u e  e s t á

 aprendizado de acordo com os métodos e 

processos da organização. 

Nos últimos meses a Mega efetivou a 

contratação de quatro estagiários, que 

agora fazem parte do quadro oficial de 

colaboradores da empresa. Mariana 

Almeida, Coordenadora de RH da Mega, 

afirma que o estágio pode ser o primeiro 

passo para uma carreira de muito sucesso, 

tanto para a empresa quanto para o 

candidato: “A empresa preocupa-se em 

realizar uma busca contínua por talentos. 

Temos vários casos de profissionais da Mega 

que iniciaram sua carreira por esse caminho. 

Para a grande maioria das vagas de estagio, 

buscamos identificar através das entrevistas 

os talentos que prometem, e não 

necessariamente aqueles que já tiveram 

alguma experiência. O objetivo é encontrar 

pessoas com facilidade para se desenvolver 

rapidamente, unindo a aprendizagem com o 

b o m  c o m p o r t a - m e n t o ,  q u e  s ã o  

caracter íst icas  pr imordiais  para o 

desenvolvimento do futuro profissional 

efetivo. É nesse perfil que está a nossa 

aposta.”

Bruno Martins Godoy e Willian Diego 

Parige entraram para o time definitivo de 

colaboradores na célula de Tecnologia 

desde Dezembro. “Encarei o estágio como 

um desafio em que definiria se meu perfil é 

de um analista/ desenvolvedor ou infra-

estrutura. Algumas vezes é extremamente

Bruno Martins Godoy
Tecnologia

Willian Diego Parige
Tecnologia

Caio Peres Clasen
Atendimento RH

Denilson Rogozinski
Desenvolvimento MSB
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executando, etc”. Na visão de Willian, essa 

concepção foi nítida: “É um período de grande 

aprendizagem, desde a programação à 

maneira como se comportar na empresa. 

Percebi que por mais simples e pequeno que 

seja o sistema, há sempre uma grande 

responsabilidade”.

Segundo pesquisas feitas pela Folha 

de São Paulo, o que vale na hora da 

contratação são as habilidades e a vontade de 

aprender do estagiário, e não um currículo 

cheio. Exemplo disso é Caio Peres Clasen, 

colaborador oficial desde Março na equipe de 

Atendimento - RH.  “Ao entrevistá-lo o que 

mais chamou atenção foi que o Caio sabe o 

que quer e onde quer chegar. O processo de 

estágio encanta, porque tudo visto na 

graduação é explícito na prática. Além disso, o 

estagiário tem a oportunidade de vivenciar 

um ERP e as principais características das 

soluções que um cliente precisa através do 

atendimento”, afirma Fernanda Rodrigues, 

Coordenadora da célula, ao que Caio 

concorda: “É um processo em que se tem a 

oportunidade de assimilar a teoria e a prática 

e, com isso, crescer na carreira e chegar à 

efetivação, onde podemos dizer que um 

obstáculo foi vencido, além de ser um 

sentimento de gratificação e reconhecimento 

pelo trabalho desenvolvido”.

Ter criatividade e capacidade de 
trabalhar em equipe também são pontos 
fortes citados pela Folha. Para Fernanda, a 
contratação de Caio foi uma conseqüência de 
seu desempenho positivo: “O Caio tem 
excelente comportamento, determinação e 
sabe trabalhar em equipe. Mereceu a 
efetivação porque se esforçou muito para 
conquistar a vaga. Hoje ele é peça 
fundamental para a equipe”.

D e n i l s o n  Ro goz i n s k i  ta m b é m  

conquistou seu lugar definitivo na área de 

Desenvolvimento MSB a partir de Abril, e 

agora faz parte da equipe coordenada por 

Alair: “Acho que a motivação principal é 

recebido pela equipe e também acredita 

que os treinamentos oferecidos pela 

empresa também são muito importantes 

para a construção do conhecimento. Para 

Caio, essa relação de troca e parceria é 

importante não só para o crescimento 

profissional, mas também para o pessoal: 

“Aprendi que aqui no RH não somos apenas 

colegas de trabalho, mas sim amigos. 

Podemos ter grandes desafios para vencer a 

cada dia que passa, mas vencemos sempre, 

porque contamos e confiamos uns nos 

outros.”

F i n a l m e n t e ,  q u a n d o  e s t ã o  

preparados, todas as etapas de aprendizado 

e experiência do estágio culminam com o 

momento em que são efetivados, que é 

sempre aguardado com expectativa e 

apreensão por eles. Durante essa fase de 

transição, o que muda é o período de 

trabalho, os benefícios agregados à 

contratação e o desafio do cargo, pois o 

trabalho que vinha sendo executado 

continua e novos desafios são propostos ao 

colaborador, que partem para a próxima 

fase com a confiança adquirida através do 

estágio. “Felizmente, todos os estagiários 

q u e  t r a b a l h a r a m  n a  Te c n o l o g i a  

desempenharam um bom trabalho e foram 

efetivados. Sempre digo a eles que é uma 

conquista, mas também uma grande 

responsabilidade: nesse momento começa 

uma nova fase, com desafios ainda maiores 

que os anteriores”, ressalta Adelson.

Os 'novatos', por sua vez, tem 

consciência dessa importante mudança, e 

acreditam que o incentivo da efetivação 

contribui para que busquem melhorar a 

cada dia mais, além da realização por terem 

alcançado e superado as expectativas. 

“Quando nos dedicamos e colocamos força 

de vontade no que fazemos, podemos 

chegar longe”, diz Willian.

E para aqueles que desejam o 

caminho do sucesso, Alair deixa a dica: 

“Percebo em algumas pessoas a euforia por 

querer um crescimento profissional e 

ganhos financeiros meteóricos. É preciso ter 

um pouco de calma, pé no chão e senso de 

realidade. Planeje o seu crescimento, 

estude e se desenvolva que as promoções 

virão com o tempo”.

Investir em conhecimento nunca é 

demais. E a Mega apóia essa idéia! 

vencer o novo desafio, fazer parte de uma 
equipe (e por que não dizer família) da 
Mega. Tudo isso objetivando a profissão 
escolhida, afinal, ser programador qualquer 
um pode ser, mas ser um BOM programador 
exige dedicação e vontade. E isso o Denilson 
demonstrou durante o seu estágio. Seu 
desempenho foi excelente, além do que eu 
esperava. Em várias conversas ele 
manifestou que gostaria de continuar na 
Mega e tínhamos a necessidade de que o 
profissional passasse a integrar a equipe de 
desenvolvimento em período integral. Isso 
foi ótimo porque ele conseguiu a 
contratação antes mesmo de terminar o 
estágio”. Denilson sente-se grato pela 
oportunidade e sabe que esse período terá 
sempre uma grande relevância em sua 
carreira: “Alem de aprendizagem e 
crescimento, o que mais agrega valor são as 
vivências práticas, desmentindo aquela 
famosa pergunta 'mas onde vou usar isto?'. 
Só tenho a agradecer pela oportunidade, os 
desafios, as pressões e a paciência de todos 
aqueles que convivem conosco no dia-a-
dia”.

Para Adelson, se no início os 

estagiários acabam consumindo um grande 

tempo dos profissionais mais experientes, à 

m e d i d a  q u e  ga n h a m  ex p e r i ê n c i a  

conseguem se tornar mais independentes e 

caminhar com as próprias pernas. Isso só é 

possível porque durante todo o processo 

recebem um generoso auxílio e suporte de 

uma equipe que já atua há bastante tempo 

na empresa, conforme explica Alair: “Como 

toda empresa organizada, a Mega possui 

normas e processos para a execução dos 

trabalhos, e para o estágio não é diferente. 

Creio que para os coordenadores o fator 

mais importante é a supervisão dos 

membros da equipe. Direcionar e dar 

c o n d i ç õ e s  d e  t ra b a l h o s ,  n ã o  s ó  

equipamentos etreinamentos, mas apoio, 

incentivos e inspirar a coragem para encarar 

os desafios e buscar sempre bons 

resultados”. E na opinião dos estagiários,

eles cumprem muito bem essa 

tarefa: “Em todos os momentos 

que necessitei de ajuda, fui 

atendido prontamente por toda 

a equipe de Tecnologia, em 

especial pelo Adelson”, diz 

Bruno. Willian reforça o auxílio 

O trabalho em equipe é fundamental 
para o sucesso do estagiários e da 
organização.
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MARCELO ARRUDA

Há 5 anos na Mega, Marcelo Arruda atua como Consultor de 
Negócios – BI, na área de Projetos. Bem-humorado, 
embarcou na aventura de fazer uma capa diferente e 
irreverente... E é nesse espírito que ele conta um
pouco de sua vida, lembranças, carreira e família. 
Confira!

“A maior experiência que vivi, ou melhor, 
vivo, é a de ser Pai! É uma odisséia...”

O que você gosta de fazer nas horas 
vagas, Marcelo?
Tem bastante coisas que gosto de fazer, 
as principais são: se reunir com os amigos
 para conversar, ir ao cinema, caminhar, 
pescar, comer... rsrs

Qual é a sua formação?
Trabalho na Área de Informática desde 1993, 
mas sou Graduado em Química, tenho Pós-
Graduação em RH, Extensão em Vendas 
Coorporativas e um Mestrado, que não pude 
terminar, em Engenharia Química.

Conte-nos um pouquinho de sua trajetória profissional...
Bem, podemos dizer que eu sei fazer de tudo um pouco... 
Comecei minha trajetória profissional como Metalúrgico. 
Trabalhei com pesquisa na Embrapa. Já fui funcionário público e 
não agüentei (kkk). Trabalhei no ramo de distribuição de 
combustíveis com geração de informações gerenciais. E 
atualmente... trabalho com BI.

Quais os maiores desafios do dia-a-dia de um Consultor de 
Negócios?
Entender realmente qual é a necessidade do cliente e conseguir 
superar suas expectativas.

Quando você pensa em Mega, o que lhe vem à mente? Quais 
as lembranças nos 5 anos de empresa?
Família. As melhores lembranças são das Festas de 
Confraternização... São super animadas!

Quais os valores indispensáveis a um bom profissional?
Transparência, clareza, paciência, serenidade.

O que te deixa irritado?
Pessoas levianas.

O que faz para aliviar o stress naqueles dias mais 'tensos'?
Nesses dias, ao chegar em casa, saio para passear com o meu 
cachorro. Uma Golden Retriever chamada Lana.

Qual é o momento mais embaraçoso da sua vida?
Isso é fácil, na maioria das vezes saio facilmente de qualquer 
embaraço, mas no final do ano passado, estava no Mac 
Donald's, em Campinas, e consegui derrubar duas bandejas 
cheias de refrigerantes. Dei um banho em todo mundo que 
estava em minha volta, travei... meu filho primogênito até 
fingiu que não me conhecia... kkkk...

Qual sua melhor lembrança dos tempos de escola?
Foi na Faculdade... Comemoração dos meus 18 anos. Fizeram 
uma festa surpresa no ônibus, no retorno das aulas.

Você foi um adolescente muito rebelde? O que aprontava 
quando era garoto?
Não, não fui um adolescente rebelde, fui igual a todos 
“CHATO”!!!! kkkkk... Agora quando era garoto o que mais 
aprontava era sair para brincar na rua e esquecer à hora de 
voltar para casa. Imagine quando voltava... rsrs...

Se pudesse mudar alguma coisa em seu passado, o que seria?
Mudar eu não mudaria nada, mas com certeza teria arriscado 
mais. Tem uma frase que resume bem o que estou dizendo: -
“Antes ter certeza que não daria certo, do que viver 
eternamente na dúvida!” 
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Que experiências de vida marcaram mais?
A maior experiência que vivi, ou melhor, vivo, é a de ser Pai! É uma odisséia...

Você é supersticioso? Se sim, em que superstições acredita?
Sou um pouco! Acredito no “OLHO GRANDE”... pois acho que as pessoas 
invejosas fazem com que nossas vidas andem mais devagar.... nunca vão 
impedir nosso sucesso, mas atrasa... rsrs.

Se tivesse que deixar um ensinamento para o mundo, qual seria?
Em uma palavra, Tolerância!

O que espera para o futuro?
Que ele seja muito melhor do que vivemos hoje!

Felicidade para você é....
Estar com minha família!

R A P I D I N H A S

Uma música: Be Happy – Bobby Mcferrin's

Um livro: O Mundo Assombrados pelos Demônios – Carl 

Sagan (Resenha: Indispensável para que se compreenda a 

fronteira entre conhecimento científico e a "pseudo 

ciência" que invade nossos lares por todos os meios. 

Indispensável para qualquer profissional cuja 

especialidade está sempre sob questão.)

Um filme: Contato (1997) – Diretor: Robert Zemeckis

Um ídolo: Airton Senna

Uma viagem: Europa (futuramente)

Um aroma: Café sendo torrado

Uma frase: “O impossível existe até quando alguém 

duvide dele e prove o contrário”. Albert Einstein
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Dedicação e paciência: 
a fórmula para o sucesso
“O dom da paciência é constantemente testado...”

Trabalhar na área de suporte pode ser uma grande 
aventura. Mas com muita dedicação e paciência, Betânia 
Costa Oliveira mostra que é possível alcançar ótimos 
resultados para a empresa e para os clientes.

Analista de Suporte do Back-Office há um ano na Mega Sistemas, 
Betânia vem conquistando uma posição de destaque por sua 
atuação na equipe de atendimento do Mega Small Business. A área 
de atendimento ao produto, que é uma evolução do Omnium, está 
passando por várias reestruturações com o objetivo de se adequar 
melhor ao perfil do cliente MSB. Nesse contexto, Betânia exerce 
ações participativas para contribuir com a otimização da solução e 
satisfazer as necessidades dos clientes, seja apontando os 
problemas existentes ou apresentando soluções para resolvê-los. 
Essa postura pró-ativa é resultado de muita paciência, envolvimento 
e dedicação, já que trabalhar com o público nem sempre é uma 
tarefa fácil. O importante é gostar do que faz, e isso ela tem de sobra. 
Para mostrar que o sucesso não tem nenhuma fórmula secreta, 
Betânia conversou com a Revista Integração sobre as mudanças da 
área, as habilidades necessárias para trabalhar com o público e os 
desafios enfrentados no Atendimento.

Mudanças para melhor
Foi com o Omnium que a Mega cresceu. E com o crescimento da 
empresa, o produto evoluiu para Mega Small Business. Novas 
soluções passaram a ser desenvolvidas pela companhia, mas o MSB 
permanece como um dos produtos de maior destaque, já que o 
mercado ainda possui poucas empresas que oferecem um software 
administrativo de qualidade, acessível e estruturado de acordo com 
o perfil das pequenas empresas.
Assim, durante algum tempo o atendimento do MSB atuou com um 
modelo semelhante ao utilizado para o Mega Empresarial 
(direcionado às médias e grandes empresas), mas a percepção de 
que perfis diferentes exigem tratamentos diferentes levou ao 
movimento de reestruturação da área. Para Betânia, essa 
compreensão foi fundamental: “O perfil do cliente MSB é 
naturalmente mais familiar, simplificado, e o processo de 
atendimento adotado até então exigia algumas burocracias que 
muitas vezes assustavam os usuários. Como temos uma carteira de 
clientes expressiva, a mudança era essencial para continuar 
buscando a satisfação dos clientes e ampliar ainda mais a atuação do 
MSB.”
Segundo ela, com a nova estrutura os processos se tornaram mais 
flexíveis. “A intenção é abolir a burocracia que assustava os clientes: 
paramos de exigir a abertura de tarefas no Task Center, 
conhecimentos de usuário, senha e outros detalhes que poderiam 
atrasar a busca por resultados na concepção do usuário. O objetivo 
agora é eliminar barreiras e identificar imediatamente os problemas 
relatados, investindo um tempo maior na busca por soluções 
rápidas. Alinhar a linguagem do atendimento com o perfil do cliente 
é valorizar a importância do cliente MSB para a empresa e buscar 
meios cada vez mais eficientes de oferecer a melhor solução para 
ele. Mas esse processo está apenas começando, e muitas mudanças 
ainda serão aplicadas para aperfeiçoar e facilitar a rotina do suporte, 
dos usuários e dos canais de atendimento que também atuam com a 
solução”.

Paciência é uma virtude
Trabalhar com o atendimento ao cliente é um grande desafio. Para 
começar, o atendimento representa a porta de entrada da empresa. E 
para que o cliente seja bem-recebido, a porta precisa estar sempre 
aberta: “Saber ouvi-los é a nossa principal função. É assim que 
podemos tentar compreender melhor os problemas apresentados, 
proporcionando assim uma solução mais rápida e eficaz. Muitas 
vezes o cliente não tem um conhecimento sobre a linguagem técnica 
e acaba não sabendo explicar direito qual é o problema. Essa é uma 
característica comum nas pequenas empresas. E é dessa dificuldade 
que vem o primeiro de nossos muitos desafios.”
Além disso, para compreender o cliente é preciso se colocar no lugar 
dele. Betânia tem essa consciência porque um dia já foi uma usuária: 
“Quem esteve do outro lado sabe como é difícil precisar de ajuda e 
não conseguir, seja por não saber a maneira mais adequada de 
expressar seu problema ou porque o suporte tem uma postura 
inflexível no atendimento”.
Outro fator que auxiliou seu comprometimento em apontar os 
problemas identificados no sistema ou apresentar sugestões para 
solucioná-los é o contato com o produto. “Como já trabalho com o BO 
há um ano, conheço o produto e as principais considerações do 
cliente, o que já facilita identificar um problema quando o usuário 
entra em contato, mesmo que ele não saiba como explicá-lo. Além de 
tudo, esse conhecimento também permite aliar sugestões de 
melhorias para o sistema, tendo como nosso maior desafio viabilizar 
a solução para um problema que depende de vários fatores técnicos. 
Nesse momento, a abertura dos gestores, que estão sempre 
dispostos a ouvir nossas considerações, facilita muito.”
Para Betânia o sucesso não tem uma fórmula secreta. É preciso muito 
comprometimento, dedicação e paciência. “O dom da paciência é 
constantemente testado. Se um cliente mais impaciente te liga, você 
precisa ouvi-lo, concordar com ele, buscar a melhor solução e dar um 
retorno o quanto antes. Com o tempo, ele pode até acabar ficando 
mais flexível. Em alguns casos, por atuarmos com clientes de perfil 
mais familiar, a aproximação é natural e age como um facilitador. 
Alguns acabam se tornando nossos amigos. Já recebi presentes de 
alguns clientes. Se eu tivesse que definir uma receita para o sucesso, 
diria que ele é resultado de muita dedicação e querer fazer sempre o 
melhor”.
E os resultados de fato aparecem. “A satisfação e a certeza de ter 
realizado um bom trabalho fica clara quando o cliente muda de 
postura; quando aquele cliente que antes ligava com muitas 
reclamações e queixas, algumas vezes até com certa displicência, 
passa a fazer um contato mais amigável e agradece pela solução que 
encontramos para ele.”
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INFORMAÇÃO

IR 2010: Você já fez o seu?
O prazo para entrega do Informe de Rendimento de Pessoa 
Física 2009 termina em 30 de Abril. Você já fez o seu? Não 
deixe para a última hora....

Todos os anos é aquela mesma correria para preparar a Declaração de Imposto de Renda. E se alguns já deixam tudo 
engatilhado para não correr riscos, sempre há os atrasadinhos que preparam a papelada no último segundo. Sempre 
vale ressaltar que não é recomendável deixar para entregar a declaração nos últimos dias, pois o site da Receita 
Federal pode ficar congestionado pela grande quantidade de acessos dos atrasadinhos de plantão. Além disso, quanto 
antes você enviar sua declaração, garante o recebimento mais rápido de sua restituição, já que a Receita Federal 
analisa a documentação por ordem de recebimento, e ainda evita o pagamento de uma multa pelo atraso, que vai de 
R$ 165,64 e pode chegar à 20% do valor do imposto devido. Se você ainda não preparou o seu IRPF – 2010, fique 
atento às dicas e procedimentos!

Para fazer o download dos programas de preenchimento e transmissão da declaração, acesse o site da Receita Federal. Você também 
encontrará um passo-a-passo completo com informações e instruções de preenchimento e perguntas freqüentes para auxiliar o 
contribuinte:  http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/IRPF/2010/

QUEM DEVE DECLARAR?

- Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 17.215,08. São considerados 
rendimentos tributáveis os ganhos de trabalho (salários, pro labore e participação nos 
lucros e resultados), aluguéis, pensões, aposentadoria e atividade rural. 

- Quem recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na 
fonte acima de R$ 40 mil. Estão nesta categoria os lucros e dividendos, poupança, 
aplicações financeiras, 13º salário, prêmios e juros pagos ou creditados de capital 
próprio. 

- Quem obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, 
sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em Bolsas de Valores, de 
Mercadorias, de Futuros e assemelhadas. 

- Quem teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor 
total superior a R$ 300 mil em 31 de dezembro de 2009. 

- Quem passou a ser considerado residente no país durante o ano passado. 

- Quem optou pela isenção do imposto sobre o ganho na venda de imóveis residenciais 
que tenha sido aplicado na aquisição de outro imóvel no prazo de até 180 dias após a 
venda. 

Atenção! Apesar de não serem obrigados, os contribuintes que não se enquadram em 
nenhum desses casos podem apresentar a declaração. Já os contribuintes que se 
enquadram nestas regras não precisam fazer a declaração caso sejam dependentes de 
outro contribuinte, mas esse titular deve incluir em seu documento tudo o que for 
relacionado ao dependente, como rendas, patrimônio, dívidas e deduções. 

NOVIDADES DE 2010

Para 2010 o contribuinte deve se atentar a algumas novidades na hora de preparar 
a  Declaração:

- Obrigatoriedade na declaração: Não será mais obrigatório ao contribuinte sócio 
de empresa apresentar declaração de Imposto de Renda. Só terão que apresentar 
a declaração aqueles que caírem em uma das outras regras, como ter tido 
rendimentos tributáveis acima de R$ 17.215,08 ou possuir bens com valor acima 
de R$ 300 mil (Até o ano passado, tinha que entregar declaração o contribuinte 
que tivesse bens em valores acima de R$ 80 mil). 

- Dependentes: O programa automaticamente obrigará o contribuinte a informar 
se as despesas a serem declaradas são dele ou de algum dependente. 

- Deduções : O limite de dedução por dependente será de R$ 1.730,40. E o limite 
de dedução de despesas com educação passa para R$ 2.708,94. 

- Alíquotas: A Receita passa a utilizar neste ano mais duas novas alíquotas do 
imposto, totalizando cinco faixas - 0% (até R$ 17.215,08), 7,5% (de R$ 17.215,09 
até R$ 25.800,00), 15% (de R$ 25.800,01 até R$ 34.400,40), 22,5% (de R$ 
34.400,41 até R$ 42.984,00) e 27,5% (a partir de R$ 42.984,00).

TIPOS DE DECLARAÇÃO

Especialistas em tributos indicam que o ideal é que o contribuinte experimente 
fazer a declaração completa mesmo que não seja obrigado, uma vez que o próprio 
programa de declaração informa ao usuário caso a declaração simplificada seja 
mais vantajosa a ele. 

- Declaração simplificada: Pode ser usada por qualquer pessoa, desde que não 
pretenda compensar prejuízo da atividade rural nem compensar imposto pago no 
exterior. A declaração simplificada oferece o desconto-padrão de 20% (limitado a 
R$ 12.743,63) sem a necessidade de indicação ou comprovação das despesas. O 
formulário simplificado costuma trazer vantagem para os contribuintes sem filhos 
e que têm poucos abatimentos. Se as deduções forem menores do que os 20% do 
imposto pago ou são inferiores a R$ 12.743,63, recomenda-se o simplificado. 

- Declaração completa: Em geral, devem usar o modelo completo os contribuintes 
que têm muitas deduções, como mensalidade escolar, dependentes, plano de 
saúde, etc. Essas pessoas possuem deduções superiores a 20% do imposto pago, 
portanto receberão uma devolução de IR maior do que se fizessem a declaração 
pelo modelo simplificado. Além daqueles que pretendem fazer as deduções 
permitidas pela legislação, a declaração completa é obrigatória para quem 
pretende compensar prejuízo da atividade rural e compensar imposto pago no 
exterior. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

- Para declaração simples e completa: Número do recibo da declaração de Imposto 
de Renda de 2009 (não é obrigatório); informes de rendimentos e salários 
fornecidos pela empresa empregadora (aposentados e pensionistas precisam dos 
informes do INSS, enquanto empresários terão no o informe os ganhos com o pró-
labore); informes de rendimentos bancários e aplicações financeiras, como 
poupança, fundos de renda fixa e ações.

- Para a declaração completa: CPF de dependentes com mais de 18 anos; informes 
de rendimentos de dependentes e do cônjuge, caso a declaração seja feita em 
conjunto; relação de compra e venda de bens (imóveis e veículos, por exemplo); 
recibos de despesas médicas com o valor pago, nome e o CPF do beneficiário 
(pessoa física) ou o CNPJ (caso de empresas); recibos de despesas com educação 
com o CNPJ ou CPF do beneficiário; lista de aluguéis recebidos e dados dos imóveis 
alugados (endereço, valor recebido, nome e CPF do locador); relação de doações 
recebidas ou feitas, como um carro recebido de presente ou dado, com respectivo 
CPF e CNPJ do doador ou beneficiário; comprovante de regularidade do 
empregado doméstico no Regime de Previdência Social; nome completo do 
empregado doméstico e valor pago; valores pagos ou recebidos por pensão 
alimentícia (só valem, no caso, os valores acertados judicialmente).
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PROFISSÃO

Cientista da Computação
“Ao contrário do que todo mundo 
pensa, nem todos são nerds...”

Marcelo “Jóia” Guerra da Silva formou-se na turma de 
2009 como Bacharel em Ciência da Computação pelo CEUNSP – 
Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio. Após quatro 
anos de curso e muita dedicação, ele conquistou seu diploma 
com a certeza de ter feito a escolha certa! Em entrevista 
exclusiva, o colaborador divide conosco um pouco mais sobre 
sua escolha profissional, opiniões sobre a carreira, expectativas e 
o mercado de tecnologia.

Enquanto muitos candidatos ainda estão na fase de 
escolher sua profissão, a maioria deles não sabe que o ramo 
envolve muito mais do que os habituais atrativos tecnológicos 
que chamam a atenção do mundo. Há muito trabalho e ralação 
nos bastidores da computação, que exige embasamento 
matemático, raciocínio lógico, espírito investigativo e, acima de 
tudo, paixão pelo ofício.

 
Por que você escolheu essa profissão, Jóia?
Porque o curso de Ciência da Computação é um dos mais 
completos na área e permite o contato com diversos tipos de 
tecnologia, tornando o profissional mais completo e abrindo 
leque para que possa, posteriormente, direcionar sua formação 
naquilo que mais gosta através de uma especialização, por 
exemplo. Muitas vezes as pessoas acabam confundindo ciência 
da computação, sistemas de informação e tecnologia da 
informação, mas há algumas diferenças básicas entre essas três 
vertentes. Enquanto a carreira de Sistemas de Informação está 
diretamente ligada à área de sistemas mesmo e o profissional de 
TI atua mais com a parte estrutural, o cientista da computação 
tem a oportunidade de trabalhar com softwares, mas não 
apenas os comerciais e sim, também, softwares mais complexos 
e embutidos.
 
Defina quem é o “Cientista da Computação”.
Profissional com capacidade de analisar e solucionar diversos 
problemas ligados a computação e que possui conhecimento 
abrangente várias áreas da computação, podendo atuar como 
desenvolvedor de software e sistemas, administrador de bancos 
de dados e gerente de redes. O cientista da computação gosta 
muito de tecnologia e tem  um bom relacionado interpessoal, 
pois ao contrário do que todo mundo pensa, nem todos são 
nerds.

Quais as principais habilidades necessárias para quem deseja 
cursar Ciência da Computação? 
Precisa gostar muito de matemática e da área de exatas, possuir 
raciocínio lógico e um bom relacionamento interpessoal. 

Que oportunidades o mercado proporcional para quem decide 
entrar no ramo e qual o cenário atual?
O mercado hoje oferece muitas oportunidades e nos mais 
diferenciados tipos de tecnologia. O mercado de tecnologia está 
sempre aquecido, em desenvolvimento, principalmente quando 

se trata de novas tecnologias, que a cada dia descobrem novos 
horizontes e técnicas sempre à frente do nosso tempo. Por isso é 
importante estar sempre atualizado.
 
Já formado, como você avalia a importância do curso em sua 
vida?
Quando entrei para a faculdade, eu já havia feito curso técnico, o 
que me ajudou muito na fase universitária. Eu conseguia agregar 
conhecimento de forma mais fácil que meu colegas de turma, 
tanto por já ter feito um curso técnico quanto pelo fato de que eu 
já trabalhava na área também há cerca de um ano e meio. Tudo 
isso permitiu um crescimento conjunto no universo acadêmico e 
profissional, e, claro, foi essencial para que eu me tornasse o 
profissional que sou hoje, já que eu tinha uma visão mais ampla 
para aproveitar bem cada informação que recebia durante minha 
formação. 
 
Quais as melhores lembranças da faculdade?
A troca de conhecimento. Não apenas com os professores, mas 
com os colegas de classe, a interação com outras pessoas. Ao 
contrário daquele estudo auto-didata, que te deixa com a visão 
mais limitada, a troca de conhecimento permite enxergar sempre 
outros horizontes, te faz pensar além da sua interpretação e ser 
mais reflexivo.
 
Você pretende fazer alguma especialização? Se sim, qual e por 
quê? 
Eu pretendo sim dar continuidade à minha formação, só não 
decidi ainda se quero fazer uma pós, especialização ou 
certificação. Estou entre a pós e a certificação. O peso de cada um 
é relativo na carreira do  profissional. A diferença é que enquanto 
a pós dá um conhecimento mais amplo e é mais voltada para 
nossa atuação no dia-a-dia, a certificação te dá o conhecimento 
específico para que você seja um profissional reconhecido como 
alguém que realmente entende sobre determinado assunto ou 
ferramenta. Para minha atuação na Mega, por exemplo, a 
certificação em Oracle ou Delphi seriam importantes diferenciais 
no meu trabalho.
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PROFISSÃO

Como você conheceu a Mega?
Conheci a Mega através de um professor meu, Ricardo Leme, que 
na época trabalhava na empresa. Ele me apresentou a empresa 
fiquei bastante interessado. Comecei a pesquisar mais e, quando 
surgiu uma oportunidade de trabalho, ele me indicou para a 
vaga. Hoje já fazem dois anos que estou aqui, e gosto muito de 
trabalhar na Mega. O ambiente de trabalho é agradável, 
tranqüilo, sem intrigas. Tudo isso torna a rotina mais leve e o 
trabalho ainda mais prazeroso, o que facilita os relacionamentos 
tanto profissionais quanto pessoais. Além disso, há muita 
oportunidade de crescimento, já que a gente sente liberdade de 
perguntar, aprender sempre mais, tirar dúvidas... Não tem 
aquela coisa de alguém se sentir travado ou com receio quando 
tem uma dúvida. A troca de conhecimento e o aprendizado 
diário são constantes.
 
E como o cientista da computação deve se preparar para lidar 
com as constantes evoluções tecnológicas?
Pesquisando e estudando, sempre! Esse tipo de profissional 
deve estar sempre se atualizando, nunca pode parar de estudar e 
pesquisar. Até porque, é dessa atualização que ele pode acabar 
sugerindo uma nova tecnologia ou ferramenta, uma inovação 
importante... A Mega proporciona oportunidades muito 
importantes nesse sentido através dos treinamentos para 
aumentar a capacitação de seus profissionais. Muita gente às 
vezes termina a faculdade e não vê durante o curso determinada 
tecnologia simplesmente porque na época ela não era a mais 
exigida, então não constava na grade curricular. E a Mega 
permite essa atualização de conhecimento, que às vezes, por 
algum motivo, não temos a oportunidade de buscar. Um 
exemplo é o curso de Web que aconteceu recentemente, uma 
tecnologia que muitos talvez não tenham visto durante sua 
formação.
 
Quais são as expectativas para o futuro? 
Ah, falar de futuro é complicado. A gente sempre imagina uma 
porção de coisas, mas é preciso manter os pés no chão também. 
Acho que no momento, o caminho é definir qual será minha 
especialização.

Uma curiosidade: por quê “Jóia”? 
Esse apelido surgiu no primeiro ano da faculdade... Tinha um 
garoto, que devia ter uns 14 anos, que olhava os carros 
estacionados durante a aula e eu sempre dava uns trocados para 
ele... Um dia eu estava sem moedas, meus amigos também, aí eu 
não ia dar uma nota de valor alto para ele, então acabei dando só 
um 'obrigado', fazendo sinal de jóia com a mão... Então meus 
amigos disseram “Você vai dar só um jóia pra ele?”, e respondi “É 
o que eu tenho hoje...”. Aí pegou! É um apelido que eu gosto, não 
me prejudica moralmente, é legal, fácil de lembrar.... rs
 
E como o apelido veio parar na Mega?
O Paulinho, que também trabalha no desenvolvimento, estudava 
comigo na faculdade e já trabalhava na Mega.Então, quando 
soube que eu iria começar na empresa, contou para o pessoal 
sobre meu apelido, e no dia da minha apresentação todo mundo 
já ficava dando 'jóia' para mim... Aí o apelido acabou pegando na 
empresa também.
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TREINAMENTO

Na era em que inovação é a alma no negócio, o mundo organizacional também apresenta 
estratégias inovadoras para investir na capacitação de profissionais com qualidade e diversão!

Diversão acima de tudo! Foi com essa expectativa que os 
Coordenadores da Área de Atendimento da Mega foram assistir a 
peça-treinamento “Os Super Profissionais do Atendimento 2”, no 
Teatro União Cultural, em São Paulo.

A peça tem como objetivo sensibilizar os profissionais de 
atendimento, vendas e apoio ao cliente para a melhoria contínua no 
atendimento, no comprometimento e superação das expectativas, 
sempre atento aos níveis de satisfação dos clientes. Para isso, o 
espetáculo apresenta 'Empresópolis', uma organização fictícia que 
tem super equipe de atendimento e precisa lidar com os problemas 
que surgem porque outros profissionais da empresa não estão 
alinhados com práticas fundamentais para o sucesso do cliente, 
além de enfrentar os chamados 'encantadores' da concorrência. 
Repleta de personagens caricatos e representativos, a apresentação 
imediatamente causa a identificação no público, que vivencia 
situações semelhantes às apresentadas no dia-a-dia de sua 
empresa.

A idéia em criar um espetáculo com o objetivo de ser um 
treinamento mais atrativo para as empresas partiu de André Tadeu 
Aguiar de Oliveira. Formado em Ciências Sociais, trabalhou durante 
alguns anos na área de treinamento de grandes organizações 
brasileiras enquanto exercia a arte cênica apenas como uma 
atividade paralela. A partir de sua vivência, teve a idéia de unir os 
dois mundos e fundou a Central Paulista de Produções e Cursos 
Livres, especializada em peças-treinamento, training-show e 
workshops em formatos diferenciados para o público empresarial, 
focando principalmente as áreas de vendas, atendimento, liderança 
e comunicação. A equipe já possui peças formatadas e também 
elabora espetáculos personalizados, que são criados de acordo com

 as orientações das empresas.
Mais do que uma forma diferenciada de investir na capacitação 

de seus colaboradores, treinamentos como esse ainda podem 
influenciar diretamente no clima organizacional da empresa. Após a 
jornada de trabalho, muitos não têm paciência para participar de 
workshops ou palestras extensivas, e se os mesmo acontecem 
durante o expediente, passam a maior parte do tempo pensando nas 
tarefas que ficam pendentes enquanto estão no treinamento. Já a 
diferenciação por meio da arte é capaz de conquistar um 
envolvimento maior do público participante, além da própria 
facilidade em absorver melhor a mensagem pela técnica da 
'visualização'.

O convite para que os colaboradores da Mega assistissem ao 
espetáculo foi uma iniciativa do Gerente de Atendimento e 
Relacionamento com Clientes, Giuliano Machado. “Eu não conhecia 
essa modalidade de treinamento. Recebi uma propaganda por e-
mail, gostei da idéia e resolvi participar. A proposta de um espetáculo 
empresarial é muito interessante, pois mostra para a equipe através 
de uma visão inteligente e bem-humorada vários cases de 
atendimento que em muito se assemelham as situações do cotidiano 
de Atendimento da Mega”. Os resultados foram muito positivos e 
apreciados por todos os coordenadores da área, que agora 
pretendem transferir o conhecimento adquirido para suas equipes e 
aplicar o aprendizado no dia-a-dia da empresa. Além disso, a 
experiência abriu um novo leque de possibilidades para as ações de 
treinamento e capacitação proporcionadas pela Mega Sistemas, 
segundo Giuliano: “Foi positivo conhecer a equipe da Central Paulista 
e vamos estudar customizar um evento como esse para toda a Área 
de Atendimento”.

Treinamento + Entretenimento

“Diferente de uma palestra, a peça 
teatral visualiza as situações. Foi 

divertido ver profissionais de 
atendimento enfrentando os grandes 

desafios que a equipe de atendimento 
MEGA também enfrenta. Como 

coordenadora de atendimento, foi 
importante identificar que há 

diferentes maneiras de atender, 
assumir a responsabilidade dos 

problemas de cada cliente e extrair 
dos nossos profissionais de 

atendimento o talento fantástico que 
cada um possui.“

Fernanda Rodrigues

“Achei bastante importante a 
iniciativa da Mega em proporcionar 
esse tipo de treinamento ao 
coordenadores. Foi algo diferente, 
pois juntou entretenimento com 
treinamento. Dessa forma, não ficou 
cansativo ou maçante, mostrando de 
maneira bem humorada as situações 
do dia-a-dia. Me fez refletir e 
repensar algumas atitudes que acabo 
tomando, erroneamente, com o 
passar do tempo. Agora posso 
trabalhar essas atitudes também com 
a equipe. Espero que a Mega 
proporcione, constantemente e cada 
vez mais, esses tipos de 
treinamentos, estendendo à todos da 
área.”

Marco Pedroso

“Este método de aprendizado, usando situações práticas e com uma boa dose de humor, faz com que o colaborador 
consiga se identificar com os personagens e faça sua auto-avaliação, enxergando um espelho de suas posturas, 

captando os pontos de destaque e os pontos que precisam ser melhorados.” - Juliana Wilson

“A peça nos fez lembrar de como 
devemos tratar os clientes, algo que 
muitas vezes esquecemos. Esse tipo de 
iniciativa é sempre bem vinda!”

Ruy Paolucci Júnior

“A peça apresentou alguns cenários 
que se aplicam ao nosso dia-a-dia. Em 

determinados momentos pudemos 
associar a apresentação e seus 

personagens com um determinado 
cliente ou passagem ocorrida durante 

um atendimento, e até mesmo 
colegas de trabalho. Além disso, 

outro detalhe importante foi à 
integração entre a equipe, bastante 

proveitoso.”

William Salinas

“A peça abrangeu alguns detalhes sobre a qualidade do atendimento e tentativas de 'engambelar' o cliente através do 
famoso jeitinho brasileiro. Sabemos que, atualmente, com o avanço da tecnologia e os serviços de assistência ao 

consumidor, cada vez mais temos que nos preparar para atender da melhor forma nosso cliente, para que o mesmo 
seja um veiculo de comunicação/propaganda do nosso serviço, prospectando de forma indireta novos cliente.” 

André Oliveira PC
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DESTINO

Uma viagem ao fim do mundo!
Conhecida como 'o fim do mundo', a Patagônia abriga mais 
do que uma imensidão azul. Mistérios e encantamentos 
pintam uma das mais belas paisagens naturais do extremo sul 
do planeta e atraem a cada ano mais turistas. Walmir e 
Gislene Scaravelli conferiram de perto a bela vista da região e 
nos contam como foi essa surpreendente aventura. 

A viagem à Patagônia Argentina foi um passeio muito 
diferente dos que nós já fizemos. Primeiro por ser um local inusitado 
e onde não tínhamos qualquer informação de alguém que já o 
tivesse visitado, e segundo por ter uma paisagem e fauna muito 
diferente das que temos aqui ou nos lugares onde já estivemos.

Nosso passeio começou na pacata cidade de El Calafate. 
Quase um vilarejo, possui bons hotéis, bons restaurantes e, 
principalmente, excelentes atrativos para quem gosta de 
ecoturismo. O principal deles é, de longe, o Glacial Perito Moreno, 
uma formação que acumula neve por décadas e devido a sua 
intensa pressão faz a neve virar um gelo de forte azul que 
impressiona de longe. Os passeios permitem que você não apenas 
aprecie a formação de longe, mas também possa caminhar nos 
glaciares com um equipamento especial que amarrado ao seu tênis 
lhe dá grande aderência no gelo, permitindo uma sensação de 
explorador aventureiro.

As colunas de gelo são de 60 metros de altura e quando caem 
no lago criam um verdadeiro show que pode ser visto em  

. Ao final do passeio 
você toma um wisky com gelo do Glaciar... A curiosidade reside no 
fato de que as pedras de gelo usadas antes de derreter tinham sido 
líquido pela última vez há séculos atrás. 

Em visita a um segundo glaciar, chamado Upsala, tivemos a 
oportunidade de passar por pequenos icebergs. Mesmo pequenos, 
eles atingem o tamanho do barco em sua parte visível, mas possuem 
7/8 do seu volume embaixo d'agua. Os passeios se completam com 
bons restaurantes e excelentes vinhos patagônicos, que devido a 
diferença das moedas permite ótimos jantares com preços 
relativamente baixos.

Depois fomos até a cidade de Ushuaia, conhecida como a 
'Cidade do Fim do Mundo' por ser a cidade mais ao sul do planeta. 
Depois dela, só a Antártida. Fizemos um passeio até uma ilha onde 
os únicos habitantes são pingüins, e o barco chega perto o suficiente 
para se tirar belas fotos das desajeitadas, porém simpáticas aves. O 
passeio passa pelo famoso Canal de Beagle e permite também 
conhecer o presídio que durante muitos anos manteve presos 
políticos da Argentina longe da sua população. Nos restaurantes 
locais o prato principal é a Centoia, o famoso Caranguejo Gigante 
( ), logicamente 
regado ao bom vinho da Patagônia. O interessante era jantarmos às 
10h30 da noite vendo o pôr do sol que no verão se vai neste horário.

Imaginávamos inicialmente que o local, por sua característica 
aventureira, fosse dominado por jovens e adolescentes. Ledo 
engano. Há pessoas de todas as idades, expedições para a Antártida 
saindo regularmente, além de grupos de todas as nacionalidades do 
planeta. É uma pena que um lugar relativamente perto do Brasil seja 
ainda tão desconhecido e pouco divulgado.

http://www.youtube.com/watch?v=YLazY-5zxFQ

http://www.youtube.com/watch?v=t502yS8QYYI



14

DESTINO

Ficou curioso?
Através do site  você pode conhecer outras informações sobre a 

região, formas de chegar, atividades turísticas e muitas curiosidades...
http://www.patagonia.com.br/
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MÚSICA

Eu fui !!!
Enquanto um milhão de pessoas ficou esperando por uma oportunidade 
para conferir os aclamados shows de Beyoncé e Coldplay no Brasil, ela está 
feliz da vida porque assistiu os dois... Viviane Mendes, Coordenadora de 
Qualidade de Mega, pode dizer: eu fui!

Na lista entre os que desencadearam os shows mais esperados do 
ano de 2010, Beyoncé e Coldplay arrastaram multidões para suas 
apresentações no Brasil. Só em São Paulo, Beyoncé reuniu mais de 
60 mil fãs no estádio do Morumbi , enquanto o Coldplay contabilizou 
mais de 65 mil pessoas. E quem esteve entre a multidão de fãs nos 
dois eventos era Viviane Mendes, que nos conta como foi sua 
aventura...

Beyoncé
Eu nunca havia ido à um show internacional grandioso... Até 

que um dia estava assistindo jornal e ouvi que no dia anterior 
começariam a vender os ingressos para o show da Beyoncé. Me 
empolguei na hora! Falei para vários amigos, que também se 
empolgaram mas não fizeram grandes movimentos a respeito... 
Então, no dia 23 de dezembro tentei entrar várias vezes na internet e 
o site estava o tempo todo fora do ar devido ao grand número de 
acessos e não consegui comprar. No dia 24/12 acessei a internet às 7 
da manhã e consegui dois ingressos. Meus amigos, que ficaram 
enrolando, acabaram não conseguindo comprar mais ingressos.

E chegou o grande dia: 06 de Fevereiro de 2010... Fomos eu, 
minha irmã Vanessa, minha sobrinha Marielle e a enteada da minha 
irmã, a Marina. Meu cunhado nos levou até o estádio para que não 
tivéssemos que nos preocupar com carro.

Ficamos cerca de 1 hora na fila (chegamos as 15h30), estava 
um sol de doer....

Quando era por volta de 17h30 caiu uma chuva, mas uma 
chuva que nunca vi na vida, de não conseguir ficar com uma parte do 
corpo sequer sem estar encharcada. Pareciam baldes gigantes de 
água sendo jogados em cima da gente (foi neste dia que aconteceu 
um super alagamento em São Paulo e os carros que ficaram 
estacionamentos próximos ao estádio ficaram encobertos de água). 
Choveu até umas 7h... os telões caíram... foi uma correria só.

As 7h45 começou o show da Ivete, que abriu a noite... Coitada, 
assim que entrou no palco caiu um suuuuuper tombo... mas não 
pensou duas vezes: tirou o salto, ficou descalça e agitou a galera!

Por causa da chuva e o anoitecer, já fazia frio.... rsss. Mas às 
10h15 começou o show da diva, maravilhosa, espetacular Beyoncé, 
e qualquer frio foi imediatamente esquecido... O show durou cerca 
de 2h. Ela se mostrou super simpática, andou no meio do povo... foi 
simplesmente incrível... Uma lembrança que guardarei para 
sempre...

ColdPlay
Geralmente de quinta-feira me reúno com algumas amigas 

para festejar a vida, conversar, rir... E nesses dias sempre colocamos 
músicas para ouvir.... Dia desses coloquei um DVD do ColdPlay, que foi 
gravado no estacionamento da BBC, em Londres, onde deveria ter em 
torno de 1000 pessoas, um show super reservado... Foi aí que, juntas, 
falamos: “Tá aí um show que eu gostaria de ver...”

Fiquei com aquilo na cabeça e no outro dia procurei saber se 
existia alguma coisa prevista para eles virem no Brasil. E não é que 
tinha e que já estavam atá vendendo os ingressos! Endoidei!.... rsss

Passei mais de um mês ansiosa, até que chegou o grande dia. 
Fomos eu, minha amiga Cris, o marido dela, Felipe, e mais dois 
amigos, a Aline e o Mauricio. 

O show aconteceu numa terça-feira, dia 02/03. Saí da Mega 
às 14h00 e nos programamos para sair às 15h30 rumo a nosso 
destino, até descobrirmos que o carro do Mauricio estava sem 
gasolina no caminho (ele trabalha em Indaiatuba). Tivemos que 
resgatá-lo e, por fim, só conseguimos sair de Itu às 18h30, temerosos, 
como medo de pegar aquele trânsito e chegar atrasados. Mas, graças 
a Deus, fomos suuuuper rápido e às 20h00 estávamos dentro do 
Morumbi.

O show começou à 21h15 e foi simplesmente incrível! Os 
caras são fantásticos! O Chris Martin parece movido à pilha, não pára 
um segundo sequer. Tinha um mini palco no meio do povão e eles 
fizeram um acústico de arrepiar...

Além disso, a apresentação contou com várias surpresas. Foi 
aniversário do Chris Martin e todo mundo levou bexigas pretas, 
vermelhas e brancas (inclusive eu!) que são as cores do álbum 'Viva la 
Vida'. Durante a música Yellow soltaram balões amarelos no público 
para que ficassem “jogando”. E o ponto máximo do show para mim foi 
quando tocaram 'Lovers In Japan', que é a minha musica predileta, e 
soltaram muuuitas, mas muitas borboletas de papel na platéia... 
fantástico!

Na saída eles distribuíram um cd para todos os que assistiram 
o show. Detalhe: tinha mais de 60.000 pessoas!

No fim, a melhor lembrança que guardarei é que em menos 
de um mês tive dois momentos mágicos, ou melhor dizendo, 
inesquecíveis! E tive a sorte de ter ao meu lado pessoas que amo e 
que fazem parte da minha vida....

Acima, animação 
total À espera do 
Coldplay. E à 
direita, nem a 
chuva ofuscou o 
brilho de Beyoncé...
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COMEMORAÇÃO

Sucesso e Diversão
Após três meses de muito trabalho com o período 
de relatórios anuais, os colaboradores da célula de 
Atendimento RH foram comemorar o sucesso do 
período com um divertido passeio ao Hopi Hari.

Todos os anos a célula de Atendimento RH realiza um intenso 

trabalho de suporte ao período de preparação e entrega dos 

relatórios anuais: RAIS, DIRF e Informe de Rendimentos. A tarefa não 

é fácil, mas com a dedicação e a união da equipe, 2010 foi mais um 

ano de superação na Mega Sistemas.

E depois de tantos esforços, nada mais justo do que comemorar o 

sucesso com um passeio pela capital da diversão. Por isso, a Mega 

convidou toda a equipe para um dia no Hopi Hari. A comemoração 

aconteceu no dia 27 de Março e contou com a participação dos 

gestores Pedro Oliveira e Giuliano Machado.

Aribabiba!
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COMEMORAÇÃO

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher a Mega Sistemas promoveu um agradável almoço de 
confraternização para todas as colaboradoras da empresa. 

O encontro aconteceu no dia 08 de Março, no Restaurante Mantovani, e contou com a presença dos diretores 
Walmir Scaravelli e Paulo Bittencourt.

Ao final, todas foram agraciadas com um botão de rosas, simbolizando a força e delicadeza feminina, além do 
sorteio de duas massagens de corpo inteiro, que premiou as colaboradoras Lilian Cardoso e Viviane Mendes.

Confira as fotos da confraternização.
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COMEMORAÇÃO
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NOTÍCIA

Mega Sistemas participa da VIII ExpoTRR
De 10 a 14 de Março a Mega esteve presente na VIII ExpoTRR, que aconteceu durante a 25ª Convenção Nacional TRR, no 
Enotel Porto de Galinhas Resort & Spa, marcando o lançamento da solução Mega Combustíveis em evento que reuniu os 
principais empresários e autoridades do segmento.

A participação surgiu a convite do Sr. Álvaro de Faria, 
presidente do SindTRR, com o objetivo principal de 
apresentar a solução Mega Combustíveis  ao segmento e 
posicionar definitivamente a Mega como uma das principais 
empresas de gestão do setor.

O Mega Combustíveis é uma solução que administra 
por completo todas as operações relacionadas às empresas 
distribuidoras de combustíveis, TRR's e transportadoras, 
incluindo a gestão do relacionamento e comercialização, 
controle de cotas, medições de tanques, gestão de logística, 
controle tributário e legislação específica, atendendo as 
exigências ANP. 

Superando as expectativas, o evento reuniu mais de 450 
pessoas entre empresários, fornecedores, distribuidores, 
representantes e autoridades, incluindo o Diretor-Geral da 
ANP – Agência Nacional do Petróleo - Haroldo Lima, o 
Deputado Federal Cláudio Cajado e o Senador Tião Viana. Na 
ocasião também aconteceu a solenidade de posse da nova 
Diretoria (gestão 2010-2014) do SindTRR, presidida pelo Sr. 
Álvaro de Faria.

Segundo Natanael Ferreira, que representou a Mega ao 
lado do Gerente Comercial Fábio Mateos, representantes das 
empresas participantes da ExpoTRR tiveram a oportunidade 
de circular pelo stand e conhecer os produtos Mega: “Foi uma 
oportunidade importante para que o mercado tomasse 
conhecimento do nosso produto e para estabelecermos 
relacionamentos estratégicos com empresários e 
autoridades do segmento”.

A atuação da Mega no setor já conta com vários cases 
de sucesso, entre os quais se destacam o Grupo Simeira - 
organização que atua com quatro unidades de negócios: 
Itupetro e Coesa (TRR), Simeira Transportes (transportadora) 
e SIM Petróleo (distribuidora) -, Ello Distribuidora, Dislub, 
Tobrás e Tramp Oil.
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CURIOSIDADES

É mentira !!!
1º de Abril, o Dia da Mentira, está chegando.... 
E quem nunca contou aquela mentirinha básica? 

Das mais inocentes às mais elaboradas, as mentiras acabam por fazer parte do
 nosso dia-a-dia. Mesmo quem afirma nunca ter mentido, já está dizendo a sua primeira 
mentira. Há ainda quem afirme que não “mente”, apenas “omite” algumas coisas. Mas até 
que ponto a omissão não é uma mentira?

O fato é que todo mundo tem alguma história para contar de uma mentira que já passou 
em alguém, mesmo que seja aquela mentirinha de criança para escapar do castigo... Algumas engraçadas, outras inimagináveis 
e outras ainda que jamais poderão ser reveladas... 

Para relembrar a data, convidamos os colaboradores da Mega a revelarem algumas histórias divertidas dos seus momentos de 
'mentirosos'...

Paulo Augusto Bittencourt:
Quando eu era criança costumava 
aprontar muito, dar muito trabalho 
para meus pais, e um belo dia 
enquanto buscava tábuas para 
construir uma casinha na árvore, eu 
tropecei e cai de joelho em um prego 
que estava com a ponta para fora em 
uma tábua. Fiquei com o joelho

literalmente pregado na tábua! Então empurrei a tábua e a 
despreguei do meu joelho. O detalhe é que o prego estava 
enferrujado... Após isso fui para minha casa, fiz um pequeno 
curativo com band-aid e quando meus pais perguntavam onde 
eu tinha me machucado eu dizia que era só um arranhão, nada 
sério. Enfim, eu poderia ter ficado com tétano e amputado a 
perna, se eu já não tivesse tomado injeção anti-tetânica. 
Graças a Deus não aconteceu nada de mais e só ficou uma 
cicatriz no joelho... 

André Scaravelli:
Certa vez, eu freqüentava uma 
academia em Itu que estaria em 
férias no mesmo período das férias 
coletivas da Mega. Como não queria 
ficar sem treinar nesse período (na 
época fazia natação), fui procurar 
outra academia. No entanto, eles só 
aceitavam se pagasse matricula,

fizesse carteirinha e pagasse um mês inteiro.  Bom, ai surgiu a 
brilhante idéia: fui até a academia e comecei a passar conversa 
na atendente. Eu disse que era de São Paulo, ia passar uns dias 
de férias em Itu e se podia pagar avulso alguns dias. Quando 
estava quase conseguindo, passa uma professora da outra 
academia, que também dava aula lá, e pergunta: “E ai, tudo 
bem? Te espero lá na aula amanhã”. Só restou virar as costas e 
ir para casa, sem nem olhar para a atendente...

Jair Segura Júnior:
No início de 2009, eu trabalhava no CPD 
de uma empresa, na equipe de 
desenvolvimento, e ficava em uma sala 
acima da sala de manutenção de 
computadores. Um dia, liguei para um 
analista e disse ser o diretor da empresa.
-"Você veio a pouco fazer minha 
impressora funcionar, porém está tudo 
parado! Acabei de mandar imprimir, e

meus documentos saíram na sala de reunião!"
O analista ficou aterrorizado, e se prontificou para solucionar o 
problema na hora. Mas ele saiu praticamente correndo, e não o vi 
passando pela janela. Fui até a sala para contar para os companheiros e 
dar risada, mas o cidadão já havia saído. Então corri para tentar impedir 
que chegasse na sala do diretor, e quando chego lá, vejo ele sentado na 
cadeira do diretor (Que por pura sorte não tinha chegado!), verificando 
as configurações, com folhas de testes na mão e confuso por estar tudo 
correto.
Eu abro a porta, e digo:"Hei! Qual a diferença de um trote e a 
impressora do diretor?’’. Ele se mostrou com uma expressão confusa. E 
eu finalizo:"É, com você ambos funcionam!"
Tive de sair praticamente correndo, disfarçando para ninguém perceber 
e para não levar nenhum "pedala" do companheiro de serviço, que no 
corredor lançou todas folhas de teste em minha direção...

André Lucas Miranda:
Falei para minha mãe que não 
passei na faculdade de direito 
em Curitiba para fazer análise de 
sistemas em Sorocaba... 
Ela ainda acha que eu não 
passei... 

O R I G E M

Existem várias versões que explicam a origem do dia.  A mais famosa versão revela que 

começou quando a França resolveu usar o calendário gregoriano e mudou a comemoração do 

Ano Novo, que costumava ser uma festa de uma semana entre 25 de março e 1º de abril 

(começo da primavera na Europa). Só que, de acordo com o calendário estipulado, a 

comemoração deveria acontecer no dia 1 de Janeiro a partir de 1564. Esta decisão foi tomada 

pelo rei Carlos IX, e depois foi seguida por outros países da Europa.

Alguns franceses ficaram tão revoltados com a mudança de data que continuaram a 

comemorar a virada do ano, em Abril. Para tirar partido com a cara dessas pessoas, outros 

franceses mandavam-lhes presentes estranhos e convites para festas que não existiam. Desde 

então, esta data ficou conhecida como o Dia da Mentira. Duzentos anos depois esse costume 

se espalhou para a Inglaterra e depois para todo o mundo. 
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ENTRETENIMENTO

Oscar e Tecnologia
Como tradicionalmente acontece todos os anos, Março marcou a cerimônia de entrega do 

Oscar, a maior festa da indústria cinematográfica internacional. E apesar da 82ª edição ter 

visto a tradição triunfar, a lista de indicados esteve recheada de candidatos tecnológicos.

A era 3D chegou de vez às telonas. E com ela, os avanços tecnológicos tornam mais exigentes produções detalhistas e complexas 

para criar um efeito realista no cinema. Essa nova era ficou evidente com a 82ª cerimônia do Oscar, que aconteceu na noite de 07 de Março, 

no Kodak Theather, em Hollywood. 

“Avatar”, longa dirigido por James Cameron, era o maior representante do gênero, tendo sido indicado para 8 categorias da 

premiação, mas viu seu império destronado em favor do tradicionalismo defendido em “Guerra ao Terror”, filme dirigido por Kathryn 

Bigelow (coincidentemente, ex-mulher de Cameron).

Mas, favoritismos à parte, o que temos é uma cerimônia com fortes representantes da tecnologia a serviço do entretenimento. 

Confira um pouco dos títulos que mais marcaram presença:

- Avatar: Com o que há de mais moderno em 3D, James Cameron 

também utilizou a tecnologia de captura de movimentos para que fosse 

possível gravar as cenas com a atuação dos atores e reproduzi-las em 

animações capazes de transmitir sentimentos que só a atuação real 

poderia alcançar, dando um passo a frente de todos os precedentes que 

já fizeram uso da ferramenta. O CGI (imagem gerada por computador) 

dominou mais de 70% da produção, obrigando os atores a usarem muita 

criatividade de imaginação para 'entrar no clima'. Mesmo com todo o 

investimento visual, levou apenas 3 estatuetas para casa: Melhores 

Efeitos Visuais, Melhor Cinematografia e Melhor Direção de Arte.

- Guerra ao Terror: Apesar do roteiro privilegiar o tradicionalismo, o 

longa faz uso de vários atributos tecnológicos para reproduzir os efeitos 

de explosões especialmente preparadas para narrar a rotina de homens 

que lidam diariamente com o perigo do desarmamento de bombas no 

Iraque. Entre muita fumaça e incêndios, até tremores foram simulados 

para deixar as filmagens mais realistas. Das indicações que recebeu, foi 

premiado por Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Edição 

(Montagem), Melhor Mixagem de Som, Melhor Edição de Som e Melhor 

Roteiro Original, provando que nem sempre um visual impactante 

prevalece sobre a tecnologia bem empregada no conjunto da obra.

- Star Trek: Desde seu surgimento, Star Trek por si só já é sinônimo de 

tecnologia. Os anos passaram, as ferramentas evoluíram e a saga tentou 

acompanhar todas as mudanças. E quase chegou lá! Novamente, 

acabaram ofuscados pelo brilho intenso de Avatar e Guerra ao Terror, 

mas levaram para a coleção o prêmio de Melhor Maquiagem.

- Distrito 9: Representante da ficção científica na noite, o que não 

poderia faltar no longa era tecnologia. Peter Jackson fez uso de 

mecanismos especiais para dar vida ao conflito entre homens e 

alienígenas, com direito à discos voadores e aliens que pareciam mais 

soldados futuristas misturados com espécies de animais mutantes. O 

que impressiona é o realismo no resultado final. Mais do que isso, a 

tecnologia é a válvula motora para a trama do longa que, entre outros 

fatores, esquenta quando um ser humano passa a ser caçado pelas 

criaturas de outro planeta ao descobrir o misterioso segredo da 

tecnologia bélica extraterrestre. Indicado para 4 categorias, acabou 

sendo apagado pelo brilho de Avatar e Guerra ao Terror.

- Up – Altas Aventuras: Vencedor como Melhor Longa de Animação, Up 

representou com destreza o gênero, conseguindo ser ao mesmo tempo 

foco de uma tecnologia apuradíssima com um retorno aos roteiros mais 

clássicos. A animação conta com a já reconhecida qualidade dos estúdios 

Pixar, que recriam ambientes computadorizados e personagens tão 

capazes de transmitir emoções quanto atores reais, beirando (ou, para 

alguns, alcançando) a perfeição.

- Bastardos Inglórios: Quentin Tarantino também ficou de escanteio. 

Sempre ousado, ele criou sua própria forma de fazer cinema. E assim 

também, sua própria tecnologia. O apuro visual e os truques de câmera 

são presença garantida em suas obras. Além disso, a tecnologia 

cinematográfica também está presente como pano de fundo em sua 

trama caótica e frenética.
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ESTRUTURA

MUDANÇA DE SALA

As áreas de GFS e RH estão 
da casa nova!

A partir de Março o departamento 

de Recursos Humanos passou a 

atuar no saguão do prédio, na sala 

ao lado dos elevadores. 

Já a área de GFS – Gestão 

Financeira de Recursos – 

mudou-se do 5º andar para 

o piso superior da Recepção, 

onde anteriormente ficava 

instalada a equipe de RH.
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“Apesar de ser um filme antigo, quem não assistiu não pode perder”. 
Homens de Honra conta a história de Carl Brashear, um homem negro nascido de 

família muito pobre numa fazenda em Sonora, Kentucky, que tinha o sonho de 
chegar ao posto de Marinheiro Chefe da marinha dos EUA, mas, em sua trajetória 

precisa enfrentar o preconceito de seus colegas "brancos" e do comandante
 Billy Sunday. Baseado numa história real, Carl começa como 
cozinheiro até chegar ao posto máximo da marinha dos EUA. 

Com Cuba Gooding Jr., Robert De Niro e Charlize Theron.

Filme: HOMENS DE HONRA
Indicação de Marcos Paulo Malagola

Filme: BASTARDOS INGLÓRIOS
Indicação de Leonardo Lisboa

Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados 
americanos judeus é conhecido como “The Basterds” (os 
bastardos). São eles os responsáveis por espalhar o medo e o 
terror no Terceiro Reich, escalpelar e assassinar brutalmente os 
nazistas. É nesse ambiente que cruzam o caminho de uma jovem 
judia que tem um cinema em Paris e se torna alvo dos soldados 
por ter testemunhado a execução de sua família pelas mãos do 
coronel Hans Landa (Waltz). Dirigido do Quentin Tarantino, o 
filme é estrelado por Brad Pitt, Eli Roth e Diane Kruger.

Série: GLEE
Indicação de Viviane Mendes

Um dos novos sucessos entre os seriados do momento, a história da série é 
focada nos esforços do professor de espanhol Will Schuester em reerguer o 
coral da escola fictícia William McKinley em Lima, Ohio, chamado de "Glee 
Club" (Clube do Coral), que no passado foi motivo de grande orgulho para 
todos os alunos na instituição. No entanto, a escola não tem recursos para 
sustentar o coral, que a princípio só atrai os alunos pouco populares e 
estigmatizados. Na linha musical, a série já emplacou diversos hits através da 
regravação e combinação de vários sucessos musicais, como 'Don't Stop 
Believing', 'Single Ladies', 'Keep Holding On', entre outros.
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Se você gosta de Açaí e busca um ambiente leve e agradável para saborear 

essa mania nacional, o Point do Açaí é o lugar certo. Instalado em 

Indaiatuba, o cardápio oferece uma grande variedade de misturas à base de 

açaí, além de outras opções como lanches naturais, sucos e vitaminas,

Milk-shakes, frutas e fondue para agradar todos os paladares.

Aberto todos os dias até às 21h, o Point do Açaí fica localizado na Rua Padre 

Bento Pacheco, 1196, no Centro de Indaiatuba, e também realiza entregas 

para pedidos feitos através do telefone (19) 3875-6793.

Point do Açaí
Indicação da Revista Integração

Pio Montes Pizzaria
Indicação de Viviam Alves Carnielli

Apesar do nome, a casa oferece em seu cardápio mais do que saborosas 

pizzas: massas, risotos, carnes e bacalhau. Com um ambiente agradável e 

aconchegante, é indicado para toda a família e também uma ótima opção 

para encontrar os amigos. 

Com fácil acesso e localização, a Pio Montes Pizzaria fica na Avenida 

Washington Luiz, 1343, Jardim América, em Sorocaba. O telefone para 

contato é o (15) 3202-8449, que também oferece serviços de delivery.
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