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Tem coisa melhor que aquele cheirinho gostoso de café que 

atiça o paladar e alimenta a alma? Pois essa poderosa e 

revigorante bebida é motivo de muitos intervalos no 

trabalho, despertador matinal e acompanhante de 

reuniões de negócios ou lazer. Tamanha paixão 

rendeu à ele um dia exclusivo: 14 de Abril, o Dia

Internacional do Café.

Café é coisa brasileira. Determinou grandes momentos da 

nossa história, ditou políticas e comportamentos, é da nossa 

cultura. A bebida é excitante do sistema nervoso, ativa o 

cérebro e a circulação do sangue, é tônico do coração e 

dos músculos, combate derrame cerebral, asma, diarréia

 e embriaguez. É tudo de bommm!! Mas, claro, como 

tudo que é bom, deve ser consumido de forma 

equilibrada. Vamos conhecer um pouco mais sobre 

essa deliciosa tentação….

A História do Café

A história do café é marcada por 

interessantes acasos e coincidências.

Sua origem é estimada em cerca de mil 

anos e está associada aos árabes, que 

primeiro cultivaram a fruta. A região de Kafa, 

no Oriente Médio, parece ser o berço do café, 

tendo inclusive emprestado seu nome à 

bebida. Mas interessante mesmo são os 

primeiros registros acerca do café, nos quais 

podemos perceber como a observação dos 

animais inspira nosso cotidiano.

Tudo começou na Etiópia, quando um 

pastor percebeu que suas cabritas gostavam 

de comer certo fruto pequenino, vermelho e 

arredondado. Estas mesmas cabritas se 

mostravam mais espertas e resistentes depois 

de comê-lo. Quando o pastor resolveu 

experimentar as frutas (esmagou-as com 

manteiga e fez uma pasta), conheceu os 

efeitos estimulantes do café. A versão bebida, 

porém, vem dos árabes. Isto foi no século XV. 

Com o passar do tempo, o café seria não só 

saboreado, como estudado em seus efeitos 

estimulantes e revigorantes.

Através do comércio dos árabes com os 

europeus, o consumo do café foi se ampliando 

e, com as grandes navegações, chegou às 

Américas Central e do Sul.

uma mistura de grãos, chamada de blend, 

que resulta no sabor que cada produto 

oferece. Feito o blend, ele é torrado a mais 

de 250oC. De acordo com a intensidade da 

torra, os grãos ganham aparência clara, 

média ou escura; perdem 20% do peso e 

dobram de tamanho.

A próxima etapa é a moagem, para 

então o café ser empacotado e levado ao 

consumidor.

O que é que o café tem

Durante muito tempo o foco de atenção 

do café foi a cafeína e seus possíveis efeitos 

nem sempre positivos, esquecendo-se 

completamente dos outros bioativos 

componentes da bebida. Finalmente, a 

ciência desmistifica o tema e abre novos 

h o r i z o n t e s  p a r a  o s  b e n e f í c i o s  

proporcionados pelo consumo regular do 

café através de descobertas científicas 

recentes que caracterizaram o popular 

hábito como um meio eficaz , barato e 

agradável de combater diversos problemas 

de saúde.

A composição química do café inclui, 

além da famosa cafeína, outras substâncias 

cujos efeitos foram temas de inúmeras 

pesquisas.     >>

Do cafezal à nossa mesa

O futuro do café é ser reduzido a pó. 

Nada mau para uma bebida tão apreciada! 

Desde seus tempos de frutinha vermelha, 

com aspecto de cereja, até ser torrado, 

moído e bebido, o café passa por várias 

peripécias.

Para ser um bom café, primeiro é 

necessário um bom clima: temperado. O 

relevo, se for montanhoso, é mais propício. 

Depois de plantado, esperam-se dois ou três 

anos para que o pé de café dê os frutos, que 

são colhidos geralmente nos meses de abril 

a junho.

A maneira de colher varia: há a 

colheita mecânica, também chamada 

colheita forçada, ou a manual, que pode ser 

do tipo derriça, com pano (catado), ou por 

varrição.Então, os grãos são secos. Se a 

produção é pequena, isto pode ser feito em 

terreiro. Para grandes quantidades, utiliza-

se um secador.

A próxima etapa é a retirada de cascas 

e impurezas. Depois, o café cru é classificado 

de acordo com o tipo de peneiras por onde 

passa. Depois desta classificação, o café é 

comercializado  em sacas de 60 quilos.

O café que compramos costuma ser 
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Você já ouviu falar das lactonas? Pois é, todo 

mundo fala do efeito estimulante da cafeína, 

mas, na composição do café, as lactonas 

possuem um efeito estimulante sobre o 

sistema nervoso central que é tão ou mais 

significativo do que o da cafeína.

Outros componentes são a celulose, que 

estimula os intestinos; os minerais, 

importantes para o metabolismo; os açúcares 

e o tanino, que contribuem para o sabor; e os 

lipídeos, que dão aquele aroma especial.

Bom para a cabeça

Segundo o professor Darcy Roberto de 

Lima, que escreveu vários estudos sobe o café, 

quatro  x ícaras  da  bebida  por  d ia ,  

regularmente, podem aumentar a capacidade 

de atenção, concentração e de formação de 

memória em adultos e crianças. Além disso, 

tomar café diminui a incidência de apatia, 

desânimo e depressão.

Já o uso sem regularidade aumentaria a 

atenção apenas por um determinado período. 

Por isto, o professor recomenda um uso diário 

e moderado - bem mais eficiente do que uma 

eventual superdose, típica das vésperas de 

prova! 

Para desfrutar dos efeitos benéficos 

para o aprendizado, recomenda-se beber o 

café pela manhã, na primeira hora após 

acordar. Com leite, os efeitos são os mesmos; 

o valor nutritivo é que aumenta. Por isto, café 

com leite é uma boa opção para crianças e 

adolescentes. 

Ainda de acordo com o professor, o 

café atuaria sobre as áreas do cérebro que 

induzem ao desejo de superação, fazendo 

com que o humor fique mais bem equilibrado 

e evitando os sentimentos de depressão e de 

necessidade de consumir estimulantes. Por 

isso, ele assegura que jovens com o perfil de 

potenciais  consumidores de drogas 

(problemáticos e agressivos) podem se 

beneficiar dos efeitos preventivos do café em 

relação aos tóxicos

- Sistema Respiratório: O café não faz mal aos 

pulmões mas geralmente está associado ao 

tabagismo, uma planta perigosa para a saúde 

humana.

- Obesidade: O café sem açucar é uma bebida 

sem calorias e não causa obesidade como 

refrigerantes, podendo mesmo ajudar a 

combater este problema mundial.

- Sistema Músculo Esquelético: O consumo 

moderado de café não interfere na absorção 

do cálcio e não causa osteoporose.

- Gestação: O café , principalmente com leite, 

pode ser consumido com moderação pela 

gestante pois não causa aborto nem mal-

formações fetais.

Benefícios

- Depressão de Suicídio: Pesquisas 

modernas mostram que o consumo de café 

pode diminuir o risco de depressão e 

suicídio.

- Alcoolismo e Drogas: O café forma durante 

a torra adequada produtos que ajudam a 

inibir o desejo de consumir álcool e drogas 

ilegais

- Diabetes: Estudos modernos mostram que 

o consumo regular de café protege contra o 

surgimento da diabetes do adulto (Tipo II)

- Câncer: O café possui substâncias 

ant icancer ígenas  como po l i fenó is  

antioxidantes e o cafestol.

- Crianças: Café com leite é a bebida natural 

mais adequada para crianças

- Doenças neurodegenerativas: O consumo 

moderado e regular de café parece proteger 

contra doenças degenerativas como o 

Parkinson.

- Atletas: Café, uma bebida natural, é a mais 

saudável para atletas.

- Coração: Ao contrário do que se pensava, o 

consumo moderado de café pode fazer bem 

ao coração.

- Sistema Digestivo: O café não causa úlcera 

ou gastrite, mas deve ser evitado por 

pessoas que possuem estas doenças, junto 

com refrigerantes, chá, bebidas quentes e 

gasosas.
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Café forte

Dizem que o café foi criado pelo arcanjo Gabriel, que quis 

oferecer ao profeta Maomé uma bebida que o revigorasse. 

Parece que o efeito foi bom mesmo: Maomé bebeu o café 

e tornou-se capaz de derrubar quarenta cavaleiros e 

conquistar quarenta mulheres. A lenda só não diz quanto o 

profeta teve que beber para conseguir a façanha!

Café santo

Quando o café chegou à Itália, no século XVII, foi boicotado 

por alguns cristãos fanáticos, que achavam que o produto 

era uma "invenção de Satanás". Só que, quando o Papa 

experimentou, gostou tanto que resolveu abençoar o café 

para vencer Satanás - e tornar o café a bebida cristã.

Café com música 

Na Alemanha, o café era servido com música. O casamento 

das duas paixões alemãs é a "Cantata ao Café", composta 

por Johann Sebastian Bach para ser tocada nos 

estabelecimentos onde a bebida era servida - as Kaffehaus.

Café misterioso

Os turcos conheciam bem o café e foram um dos povos a 

levá-lo à Europa. Ocuparam Viena, mas tiveram que 

abandonar a cidade quando chegaram as tropas 

libertadoras. Foi o maior alvoroço e, na pressa, deixaram 

várias sacas de um produto misterioso. O que seria? Um 

homem que já havia vivido no Oriente reconheceu ali o 

café e aproveitou para vendê-lo, com açúcar e chantilly. 

Este é o famoso café vienense.

Café brasileiro 

O café chegou ao Brasil no século XVIII, envolto em lendas 

e romance. A fruta, que já era plantada na Guiana 

Francesa, estava proibida aos portugueses. O sargento-

mór Francisco de Melo Palheta foi designado para trazê-la 

e, conta-se, só teria conseguido porque a esposa do 

governador da Guiana, apaixonada por Palheta, o teria 

presenteado com sementes do "ouro negro". Não se pode 

ter certeza sobre a paixão da primeira-dama, mas seu 

papel foi fundamental no contrabando das sementes 

proibidas.

Café brasileiro II

O café foi o produto que veio a substituir a exploração do 

ouro e da cana-de-açúcar na era pós colonial, 

acompanhando assim o desenrolar da economia da 

época. Espalhou-se pela Região Sudeste, em que o clima 

era bastante propício, e por conta disto surgiram e se 

desenvolveram importantes cidades. Junto com o 

desenvolvimento, porém, trouxe o desmatamento. Nossa 

Mata Atlântica foi dizimada. A Floresta da Tijuca, no Rio 

de Janeiro, é a maior floresta urbana do mundo, mas não 

sobraria muita coisa para contar a história se não fosse 

pelo processo de reflorestamento, que recuperou a mata 

devastada pelas plantações.
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Encantar os clientes é mais 
barato e produtivo 
do que a busca por 
novos consumidores
Lealdade real: colaboradores comprometidos 

superam expectativas. 

Analisando o cronograma de abertura de 
uma empresa podemos destacar alguns 
processos: plano de negócios; procura por um 
ponto estratégico; arquitetura do prédio; 
fachada; lay-out interno; plano de mídia para 
divulgação; e, finalmente, inauguração. Puxa, 
esquecemos de incluir a contratação e 
treinamento dos funcionários!

É assim que acontece na maioria das 
empresas. E normalmente são empresas de 
varejo. Investem-se milhões em arquitetura do 
prédio e em propaganda para chamar a atenção 
do cliente, porém, praticamente nada em 
Recursos  Humanos e  tre inamento.  A  
conseqüência é que o cliente vê a propaganda, 
vai à empresa e é atendido por um funcionário 
mal preparado, que às vezes nem possui os 
conhecimentos sobre o produto que vende. 
Todos os investimentos foram pelo ralo.

Pesquisas apontam que custa cinco vezes 
mais atrair um novo cliente do que manter um 
antigo. Mas muitas empresas pensam apenas 
em realizar a venda, e não em construir um 
relacionamento de longo prazo. Acredita-se 
ainda que, em algum momento, um em cada 
quatro clientes fica insatisfeito o bastante para 
negociar com outra empresa - e realmente toma 
essa atitude quando encontra uma organização 
que promete fazer o mesmo que você, porém de 
um modo um pouco mais encantador.

As empresas realizam grandes esforços em 
comunicação e marketing, vendas agressivas, 
altas comissões a seus vendedores, bons 
descontos ,  abat imentos  temporár ios ,  
financiamentos e campanhas publicitárias 
maciças. No entanto, todas essas técnicas 
promovem aumento de receita por apenas um 
período. As empresas não podem encantar 
clientes oferecendo apenas bons preços. Para 
conquistar a lealdade real do cliente é preciso 
fornecer bons produtos e serviços, além de criar 
experiências excepcionais em cada ponto de 
contato do cliente com a empresa.

Por maior que seja o seu capital para 
investimento no negócio, não será possível criar 
da noite para o dia a cultura de um bom 
atendimento por parte dos colaboradores. 
Treinamento de pessoas requer tempo e muita 
paciência. E por não ser possível conseguir bons

são enviados às empresas, avaliando a 
qualidade do atendimento. As visitas são 
aleatórias, sem aviso, com o intuito de checar o 
cumprimento das rotinas e procedimentos 
aprovados.

Com essa avaliação, os bons atendentes 
são premiados, e os que não encantaram são 
alertados. Desse modo, a "meritocracia" é 
praticada, e os pró-ativos e engajados se 
destacam. Treinamentos contínuos são bem-
vindos e é aconselhável.

Porém, vale lembrar que, para haver 
resultados, é necessário que a raiz do 
atendimento excelente,  ou seja,  do 
encantamento, esteja presente também no 
relacionamento da empresa com seus 
colaboradores. Se a empresa não valorizar, 
incentivar e ouvir seus funcionários, nada 
feito! É contraditório e ilusório pedir um 
excelente atendimento para os clientes se a 
empresa não respeita seus colaboradores. 
Precisa existir uma sinergia perfeita no 
ambiente de trabalho.

Como disse Fred Reichheld, "a lealdade do 
cliente fornece a uma empresa uma vantagem 
financeira respeitável: um exército de soldados 
de vendas, marketing e relações públicas não 
remunerado por salários ou comissões". 
Portanto, atente-se: não basta a satisfação do 
cliente, mas sim a lealdade real. Isso é grandeza 
e sucesso!

POR Paulo Kretly, presidente da FranklinCovey 
Brasil (www.franklincovey.com.br), e 

reconhecido palestrante em liderança, gestão 
e produtividade pessoal e interpessoal, é 

especialista em gerenciamento do tempo e 
vem cativando milhares de pessoas e 

organizações que o procuram com o desejo 
de manter suas vidas pessoal e profissional 

equilibradas.

resultados com rapidez, a 
exce lên c ia  n o  aten d imento  
torna-se um grande diferencial competitivo, 
nem sempre alcançado mesmo pelas 
empresas financeiramente mais fortes.

Atendimento normal é fácil,  mas 
atendimento com encantamento é raro. E 
quando a empresa consegue implantar a 
cultura de atendimento ao cliente, vem o 
maior desafio: mantê-la. O ser humano tem 
uma tendência a desistir de objetivos e metas, 
l a r g a n d o  p r o j e t o s  p e l a  m e t a d e .  
Supostamente, somente prosseguimos com 
determinado objetivo quando sentimos que 
existe um controle ou gerenciamento sobre 
ele. Todos nós somos assim. Quantas vezes 
iniciamos uma dieta e desistimos? Quantas 
vezes começamos alguma atividade física e 
paramos? Por isso surgiram os personal-
trainners, ou seja, pessoas que estão nos 
observando e nos motivando a continuar.

No caso do atendimento ao cliente, o 
princípio é o mesmo. É preciso constância, 
determinação e gerenciamento correto. 
Afinal, os lucros obtidos com um único cliente 
aumentam significativamente com o decorrer 
do tempo, originando aumento das compras 
realizadas pelo cliente; economia de custos 
operacionais; novos clientes conquistados por 
meio da indicação do cliente satisfeito; ganhos 
originados do preço adicional que as pessoas 
pagarão por um serviço ou produto em que 
confiam.

De acordo com o programa Atendimento 
ao Cliente - Encantando e Gerando a Lealdade 
dos Clientes, da FranklinCovey Brasil, existem 
cinco passos para a implementação de um 
processo de atendimento. São eles: 1. 
Entendimento do negócio por parte dos 
colaboradores; 2. Criação ou aperfeiçoamento 
de rotinas de atendimento; 3. Treinamento dos 
atendentes/colaboradores; 4. Auditagens 
regulares do atendimento; e 5. Premiação dos 
colaboradores.

E para manter o bom atendimento, o passo 
4, que é a auditagem do atendimento, mostra-
se como o de maior relevância. Os 
c o l a b o r a d o r e s  n e c e s s i t a m  d e  
acompanhamento constante para seguir as 
diretrizes da empresa e alcançar resultados. 
Por meio de um processo chamado 
"consumidor oculto", indivíduos contratados
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ISABEL PIRES

Ela aprendeu a se virar desde cedo e não tem medo de superar obstáculos. 
Isabel Cristina Marins Pires fala sobre família, trabalho, religião e seus 
hobbys em uma entrevista que revela sua força, independência e sonhos 
para o futuro.

“Aprendi a enfrentar os desafios 
por meio das dificuldades...”

Você se casou bem jovem. Como foi tomar essa decisão e iniciar 
uma família tão cedo?
Todo mundo faz essa pergunta... rs... Nós já namorávamos há dois 
anos e sentíamos que já era o momento de dar um novo passo. 
Seguimos as tradições e valores familiares com os quais fomos 
criados e tomamos a decisão sem medo. E não nos arrependemos. 
Por termos nos casado bem jovens, acabamos por crescer juntos, 
enfrentar os problemas e aprender a driblar desafios de encarar a 
vida no mundo lá fora. Hoje, quase 10 anos depois (!), nosso 
casamento está fortalecido por nosso amor e por tudo que essa 
vivência proporcionou.

E como é a Isabel família?
Eu gosto de me dedicar, cuidar da casa, fazer meus artesanatos, 
deixar nosso cantinho em ordem. Gosto de estar em família. Esses 
momentos são indispensáveis.

Qual sua formação profissional?
Sou formada em Técnico de Administração e Graduada em Sistemas 
de Informação, curso que completei no final de 2009.

Conte-nos um pouquinho de sua história profissional.
Comecei minha vida profissional como estagiária na ETEC Fernando 
Prestes. Depois, fui voluntária como técnico administrativo do 
IBAMA, em busca de experiência para meu currículo, que também 
agregou muito à minha vida pessoal. Eu havia acabado de me casar, 
e não queria ficar sem trabalhar. Meu marido era brigadista do 
IBAMA e apoiou a idéia. Com a mudança de uma de nossas 
coordenadoras para a Prefeitura de Araçoiaba da Serra, na 
Secretaria do Meio Ambiente, veio o convite para trabalhar com ela, 
e foi assim que consegui meu primeiro registro de trabalho. Lá tive 
mais contato com animais do que no IBAMA, mesmo trabalhando 
no setor administrativo. Depois de três anos, despedi-me da área de 
Meio Ambiente, que foi uma experiência riquíssima em minha vida, 
e fui fazer estágio na UNISO, entrando de vez para a área da 
informática, na qual estou até hoje.

Há quanto tempo você trabalha na Mega?
Estou na Mega há 10 meses.

Quando está fora da Mega, o que gosta de fazer?
Gosto muito de fazer artesanato: costura, crochê, bordado... 
Comecei a aprender corte e costura quando eu tinha uns 13 anos. 
Gosto de eu mesma fazer as coisas que fazem parte da minha casa: 
um tapete, um guardanapo. Mais do que um prazer, dá um toque de 
aconchego, de coisa feita com amor ao lar. Eu mesma fiz as 
lembrancinhas do meu casamento. E nos dias de dificuldade, o 
artesanato era uma renda extra que ajudava bastante no 
orçamento em casa... Também gosto muito de ver filmes. Se eu 
começo, tenho que ir até o final, senão não sossego! Troco qualquer 
coisa na TV por um filme.
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Qual sua religião?
Sou Evangélica – Congregação Cristã.

Você participa de atividades em sua congregação. O que faz por 
lá? Como começou essa iniciativa de entrar para a comunidade 
religiosa?
Faço parte da orquestra. Quando nasci meus pais já eram da 
congregação. Segui os passos deles e gostei.

Você pratica alguma atividade em especial ou te algum hobby 
particular? 
Além dos meus artesanatos, eu toco órgão (instrumento de 
teclado), em casa e na igreja. Comecei a aprender aos 7 anos. 
Depois dei uma pausa e retornei antes do meu casamento para 
tocar na igreja.
 
Este ano, assim como a Mega, você completa 25 anos. Que 
reflexão você faz sobre a sua vida até o presente momento?
A vida tem altos e baixos. Aprendi a enfrentar os desafios por 
meio das dificuldades que já passei. E descobri que em todas, é 
claro com a ajuda de um grande Deus, a gente vence.

Se pudesse escolher um grande presente, o presente da sua 
vida, qual seria?
A minha própria vida já é um grande presente para mim.

Cite três defeitos e três qualidades da Isabel.
Defeitos: Exigente, Sossegada e Teimosa (Quando eu acho que 
tenho razão, vou até comprovar que estou certa! rs). Qualidades: 
Paciente, prestativa ...

Já pagou algum mico? Conta pra gente! 
Sim. Uma vez numa palestra na Faculdade, com o auditório lotado, 
quando o palestrante resolveu chamar alguém, eu disfarcei para 
ele não me ver. Então foi pior, porque ele me viu e perguntou por que 
eu estava me escondendo. Fez eu me levantar e me apresentar para 
todos, foi o maior mico. 

Você me parece ser uma mulher bem independente. Se 
classifica como tal? Por quê?
 Sim. Não gosto de esperar pelas pessoas, quando eu posso 
resolver. Isso se reflete até mesmo em casa, já que enquanto eu 
sou mais agitada, meu marido é mais sossegado... Aí acabo 
tomando à frente de muitas coisas para resolver e não deixar 
para depois. Sempre fui assim, mesmo com meus pais. É o meu 
jeito...

Como vê a mulher moderna no mundo de hoje? Quais os 
principais conflitos e barreiras que ela precisa enfrentar e as 
vantagens que tem diante do cenário atual?
A mulher do mundo de hoje é independente. Mas o grande 
conflito é que alguns homens ainda não aceitam isso.

Quais os planos para o futuro?
No futuro próximo, pretendo terminar minha casa e poder ter um 
filho, já que os tempos de casada estão passando, rs...

Felicidade para você é...
Ver minha Família unida!

R A P I D I N H A S

Uma música: Evangélicas

Um livro: Casais inteligentes enriquecem juntos

Um filme: Olga

Um ídolo: Jesus Cristo

Uma viagem: Fernando de Noronha

Um aroma: das flores

Uma frase: “Não mostre ao teu Deus o tamanho de seus 

problemas. Mostre aos teus problemas o tamanho do teu Deus”.

Um sonho: Formar uma família

Saudades: Avó

Marco Pedroso arriscou e acertou na 
2ª tentativa que a colaboradora da 

foto na edição de Março era Isabel. E 
você, já deu seu palpite esse mês?
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Conhecimento em Foco
A partir de Maio a Mega Sistemas dá início à um novo tipo de 
treinamento: o Programa de Capacitação Permanente, criado a partir da 
iniciativa da Coordenadora de Atendimento Tributos - Juliana Wilson. O 
objetivo é contribuir com a atualização constante dos colaboradores e 
auxiliar na solução de problemas e dúvidas rotineiras, ampliando o 
conhecimento e o rendimento das equipes nos assuntos fiscais.

A  M e g a  S i s t e m a s  t e m  u m a  
preocupação constante em oferecer 
treinamentos e capacitações para seus 
colaboradores, investindo no capital 
humano como seu maior patrimônio. 
F r e q u e n t e m e n t e  s ã o  r e a l i z a d o s  
treinamentos presenciais e à distância – 
a t rav é s  d o s  w e b c a s t s  –  s e m p re  
p ro p o rc i o n a n d o  c o n h e c i m e nto  e  
desenvolvimento profissional.

Foi baseado nesses pilares que surgiu o 
Programa de Capacitação Permanente, 
criado com o objetivo de capacitar todos os 
analistas da célula de Tributos nos assuntos 
fiscais referentes ao Mega Empresarial e ao 
MSB, evitando que na ausência de analistas 
“especialistas” em determinado assunto a 
equipe fique sem recursos para realizar o 
atendimento.

O Programa é uma iniciativa da 
Coordenadora da Célula de Atendimento 
Tributos, Juliana Wilson, que sentiu a 
necessidade desse tipo de treinamento 
durante o período que atuou como 
consultora de projetos. “Quando eu estava 
na rua, percebia que nem sempre o analista 
de suporte que atendia as minhas dúvidas 
ou de um cliente sabia auxiliar, caso o 
responsável pelo assunto em pauta não 
e st i v e s s e  n a  s a l a .  I s s o  a c a b a v a  
prolongando um problema que poderia ser 
solucionado rapidamente se todos do setor 
tivessem um conhecimento básico das 
principais demandas. Quando me tornei 
coordenadora, não queria que minha 
equipe passasse por esse tipo de 
dificuldade.”

Juliana então colocou o projeto no 
papel e foi conversar com o Gerente de 
Atendimento e Relacionamento com 
Clientes, Giuliano Machado, que aprovou a 
iniciativa. O Programa foi parar no RH e 
ganhou novas dimensões, conforme ela 
conta: “A idéia inicial era realizarmos o 
programa só com a equipe de Tributos, mas 
como todos gostaram da proposta, 
acabaram aderindo ao projeto, que poderá 
se expandir para conhecermos assuntos de 
outras áreas futuramente.”

O workshop inicial aconteceu no dia 
15 de Maio e teve como temas a 
Substituição Tributária, Rubricas e o 
Simples Nacional, ministrados por 
Marcelo Lelli, Analista de Negócios do 
Segmento Fiscal.  A expectativa é que os 
colaboradores saiam dos encontros mais 
preparados para atender os clientes e 
consultores e ainda ampliem seu 
conhecimento sobre o universo fiscal, 
acabando com a idéia de que só um 
determinado analista entende de 
determinado assunto e possibilitando 
que todos passem a falar a mesma 
linguagem.

“A iniciativa em Tributos aconteceu por 
ser uma área bastante complexa e porque 
estou diretamente envolvida com esse 
universo, mas queremos expandir o projeto 
para todas as áreas, tanto que já temos 
programado para Junho um workshop que 

aborda temas de softwares”, incentiva 
Juliana, abrindo espaço para que as 
outras áreas também façam adesão ao 
Programa.

A meta atual tem programação 
garantida até Dezembro, mas a lista de 
assuntos e temas aumenta a cada dia, já 
que as atualizações na área de tributos 
são uma constante. Por esse motivo, o 
projeto deve não apenas se estender 
além da meta prevista, mas tornar-se, 
como o próprio nome sugere, um 
Programa Permanente no quadro de 
treinamentos da Mega Sistemas.

Os comunicados sobre cada workshop 
agendado serão enviados à todos os 
colaboradores anteci-padamente, e os 
interessados poderão fazer as inscrições 
a t r a v é s  d o  e m a i l  

 ou do ramal 
8511, com Cinthia Costa.
treinamento@mega.com.br

Em formato de workshop, 
essa  modal idade de 
treinamento operacional 
foi escolhida por não ser 
tão cansativa e atuar de 
forma mais pontual e focada 
no esclarecimento de dúvidas. Com 
periodicidade mensal, serão realizados 
sempre no primeiro sábado do mês, com 
duração de 50 minutos para cada tema 
abordado e discussão dos conceitos 
transmitidos, sendo que a cada sábado a 
equipe colocará em pauta quatro temas 
por workshop. 

Todos os analistas da célula de 
Tributos serão convocados a participar 
dos encontros, estendendo-se o convite 
aos analistas de outras células que 
tiverem interesse nos assuntos fiscais, 
b e m  c o m o  d e s e n v o l v e d o r e s  e  
consultores de implantação. Como os 
demais coordenadores também tiveram 
uma reação muito positiva ao projeto, a 
idéia será incentivar a participação de 
todos os colaboradores, principalmente 
daqueles que atuam fora da empresa 
como consultores de implantação, para 
q u e m  e s s a s  i n f o r m a ç õ e s  s ã o  
fundamentais.

Esse foi um dos motivos que levou à 
escolha dos sábados como melhor dia 
para realização do treinamento, assim 
todos podem participar sem problemas 
com a agenda profissional e nenhum dos 
ministrantes se ausenta de sua equipe 
durante o expediente, conforme conta 
Mariana Almeida, Coordenadora de 
Recursos Humanos: “A realização do 
workshop nos sábados proporciona a 
participação de um número maior de 
colaboradores, além de evitar que a 
ausência do ministrante durante o 
período prejudique a equipe. Se 
acontecessem durante a semana, 
poderiam causar certa dispersão, até 
mesmo pela preocupação com os afazeres 
profissionais, enquanto que no sábado a 
taxa de aproveitamento é bem maior.”
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Run Series: 
Circuito Center Norte
No dia 25 de Abril os atletas da Mega participaram do circuito 
Center Norte, uma das provas organizadas pela Track & Field 
para o Run Series 2010. 

Os colaboradores Luis Edson (Pinho), Frank 
Persinotto e Rafael Barnabé participaram no dia 25 
de Abril da corrida promovida como parte dos 
eventos do Run Series 2010, percorrendo 10 km no 
circuito do Shopping Center Norte.
O Track&Field Run Series é o principal evento 
esportivo assinado pela Track&Field. Nascido em 
2004, teve sua primeira edição dividida em três 
etapas, todas disputada em São Paulo. Com o 
sucesso do evento e a popularização da corrida de 
rua a competição se expandiu para outras cidades: 
Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, 
Curitiba, Florianópolis, Ribeirão Preto e Campinas. 
Mais de 65 mil atletas, amadores e profissionais, já 
participaram do evento, sendo que só em 2009 foram 
25 mil corredores.
Firmada entre os mais procurados eventos esportivos 
do país, a Run Series entrou de vez para o calendário 
de atletas e empresários que buscam através do 
esporte uma melhor qualidade de vida.

Confira os cliques dos nossos atletas!
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A colaboradora Hérica Tibagí de Oliveira adora dançar.
Praticante de diversos estilos, a dança sempre fez parte de sua vida, 
e no último dia 06 de Maio ela participou da apresentação em 
comemoração aos 40 anos da Academia Isadora Duncan. 
Confira alguns cliques da comemoração e do último festival!

Já dizia Nietzsche, “Cada dia que se passou sem dança foi um dia 
desperdiçado”. É pensando nisso que Hérica sempre esteve 
envolvida no universo da força e leveza dos movimentos. A paixão 
pela dança sempre a acompanhou: “Desde pequena eu adorava 
dançar... No jardim de infância eu participava de todas as festinhas, 
sempre dançando. Minha mãe chegou até a me colocar em uma 
escola de balé quando eu tinha 7 anos, mas eu chorava a aula toda 
porque tinha medo da professora....rs. Depois eu passei um período 
afastada da dança e há uns seis anos atrás fiz aulas de dança de 
salão, mas me machuquei e parei... Há quatro anos voltei a dançar e 
não parei mais.”

Integrante da Academia Isadora Duncan, Herica começou 
praticando dança contemporânea, com o intuito de relaxar, já que 
esse estilo permite muitas variações de expressão corporal. “Isso foi 
muito bom pra mim, e como a academia faz o seu próprio festival de 
dança todos os anos, eu fiquei maravilhada e quis fazer mais estilos. 
Nos anos seguintes fui aumentando um estilo por ano - street dance 
e jazz - e este ano comecei o balé clássico.”

A colaboradora sempre se apresenta com o grupo nos festivais 
anuais e outras ocasiões específicas, como a comemoração de 40 
anos da Academia, que aconteceu no último dia 6 de Maio, no Teatro 
Municipal de Sorocaba “Theotonio Vilela”. O evento foi elaborado 
para homenagear a trajetória de vida da bailarina Dóris Garcia, 
criadora do curso “Música, Movimento e a Criança”, que tem como 
objetivo educar através dos movimentos, e fundadora da Escola 
Educativa de Dança Isadora Duncan ao lado da professora Denise 
Rodrigues.

E comprovando que a dança pode ser muito mais que uma forma de 
expressão, manifestação artística, cultural e de libertação da alma, 
Hérica afirma que a atividade é também uma valiosa forma de 
educar: “A dança começou como uma forma de relaxar, mas agora é 
muito mais do que isso. É até difícil colocar em palavras... Talvez até 
mesmo pela infinidade de significados que a arte da expressão 
corporal nos permite. Se antes era apenas um passatempo, agora é 
um motivo de dedicação extrema: em época de festival chego a 
marcar horas extras para ensaios, e agora estou fazendo o curso 
'Música, Movimento e a Criança' que a Dóris criou. Aprendemos a 
encarar a dança de uma outra forma, não só como algo bonito de se 
ver ou um hobby. A equipe trabalha com a educação infantil, 
inclusive com crianças especiais,  que por sinal dançam bem melhor 
do que muitos que não são especiais... Aprendemos uma nova lição 
todos os dias, na dança e na vida!”

Quem foi Isadora Duncan?

O nome da Academia em que Hérica pratica suas aulas é uma 
referência à bailarina norte-americana Angela Isadora Duncan, 
pioneira da dança moderna que causou polêmica ao revolucionar 
todas as técnicas e tendências do balé clássico, um reflexo de sua 
personalidade forte que não se curvava às tradições e que deixou um 
importante legado para o universo da dança.

A leveza da alma
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Hogwarts é logo ali...
Os fãs de Harry Potter já tem destino garantido para a próxima viagem: o Mundo Mágico de Harry 
Potter, parque temático dedicado ao bruxinho mais famosos da literatura e do cinema, que será 
inaugurado no dia 18 de Junho em Orlando, nos EUA.

Agora ninguém mais precisa se preocupar em conseguir o 
passe mágico na Plataforma Nove e Meia da Estação de King's 
Cross para pegar o trem que leva à Hogwarts. Basta voar até 
Orlando, terra dos parques temáticos da Universal, onde será 
inaugurada a ilha feita especialmente para o público de Harry 
Potter.

Ocupando um espaço de oito hectares (equivalente ao da 
ilha temática do filme "Parque dos dinossauros", a maior entre 
os seis complexos da Universal Orlando Resort), a ilha de Harry 
Potter ficará localizada dentro do parque Islands of Adventure, 
e é baseada nos livros de fantasia da escritora britânica J.K. 
Rowling e nos filmes que levaram incontáveis fãs aos cinemas. 

Embora venha sendo desenvolvida há cinco anos, seus 
detalhes, incluindo a data de abertura, eram mantidos em 
sigilo desde que o projeto foi anunciado, em 2007. A

 inauguração ocorre justamente nos meses que antecedem a 
expectativa de lançamento da primeira parte do último filme: 
“Harry Potter e as Relíquias da Morte”.

 Pacotes e Souvenirs 

A empresa já começou a vender pacotes de férias para o 
Mundo Mágico de Harry Potter. Nos EUA, pacotes de quatro 
noites, que incluem diária de hotel no próprio local, ingressos 
para o parque e vários adicionais, custarão a partir de US$ 645 
por adulto ou US$ 1.548 para uma família de quatro pessoas. E 
no Brasil, agentes de viagem já vêm recebendo treinamento 
para vender pacotes para o parque desde dezembro, afirma o 
diretor da Universal Orlando Resorts para o Brasil e para a 
América Latina, Marcos Barros. 

"Não pretendemos tirar público dos parques Disney e o 

Ambiente simula biblioteca da Escola de Bruxaria 

e Magia de Hogwarts e promete encantar fãs do 

bruxinho no novo parque temático 
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que temos percebido é que a partir de julho as operadoras de 
turismo estão adicionando um dia a mais a seus pacotes para 
que eles incluam a ilha de Harry Potter", diz o executivo, que 
não revela o quanto foi gasto na construção do parque nem se 
o valor superaria o orçamento de um filme do bruxinho.

Já o diretor da Universal Creative Mark Woodbury disse, 
em setembro, que os cenários, as atrações e os suvenires 
vendidos serão fiéis à série de sete livros de Rowling. Os livros 
já venderam mais de 400 milhões de cópias em todo o mundo 
e inspiraram a franquia de filmes que rende bilhões de dólares.

Atrações 

Os visitantes poderão saborear cerveja de manteiga e 
suco de abóbora no restaurante Three Broomsticks, descansar 
na corujaria Owl Post e comprar sua varinha mágica, certa para 
seu tamanho e capaz de escolher seu dono, na loja Ollivander's 
- todos pontos de referência conhecidos do mundo de Harry 
Potter.

Mas o brinquedo mais importante é chamado de Harry 
Potter and the Forbidden Journey. Ele começa no com uma 
caminhada do público pelo Castelo de Hogwarts, que percorre 
a sala do professor Dumbledore, a sala dos alunos em 
Grifinória e a sala de aula de Defesa Contra as Artes Sombrias.

Em seguida, passa sobre os jardins do castelo e leva os fãs 
a seres como o Rabo-Córneo Húngaro, a gigantesca 
Acromântula e os Dementores. 

"A atração usa uma tecnologia que mistura cinema e ação 
em 360 graus, em tecnologia inédita em parques de Orlando", 
adianta Barros, da Universal. "É como se ela permitisse ao 
visitante vivenciar passagens dos filmes". 

Outro brinquedo que deve roubar as atenções dos 
visitantes é o Dragon Challenge, uma montanha-russa intensa 
que oferecerá aos visitantes uma visão do Cálice de Fogo e do 
Torneio Tribruxo. 

Os visitantes poderão escolher seu dragão e embarcar no 
que é descrito como "uma perseguição aérea" na qual os 
dragões parecem serpentear e quase colidir.

Já o brinquedo Flight of the Hippogriff levará as pessoas 
para perto da cabana de Hagrid para voar (e domar) um 
hipogrifo (criaturas que são uma mistura de dragões e cavalos). 
No caminho, elas receberão instruções sobre a maneira 
correta de abordar um destes animais.

 Novos parques a caminho? 

De acordo com o executivo da Universal para o Brasil, por 
enquanto não existem planos de dedicar parques ou ilhas 
dentro do Islands of Adventure a outros personagens dos 
estúdios. 

 "Já temos atrações com ícones do universo pop, bem 
reconhecidos no Brasil, como "Os Simpsons", Shrek e o 
Homem-Aranha. Agora, o foco da equipe de criação é a ilha de 
Harry Potter", detalha Barros. "Mas tenho certeza de que a 
partir da inauguração já estaremos pensando em novas 
atrações para os turistas. Neste segmento, renovação e 
novidades são essenciais". 

Estátua que pode ser vista na fila da atração 

Harry Potter and the Forbidden Journey, uma 

das principais do parque 

Réplica do Expresso de Hogwarts é parte das 

atrações do parque de Harry Potter, que abre nos 

EUA em junho 
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Redução do uso de sacolas plásticas é a meta da 
campanha que será realizada em Itu, nos dias 28 e 29 
de Maio, ocasião em que os supermercados não irão 
distribuí-las para incentivar a ação.

Uma campanha para conscientizar a população de Itu 
para a redução do consumo de sacolas plásticas vai começar 
nos dias 28 e 29 de maio. A iniciativa partiu do promotor do 
meio ambiente, Amauri Chaves Arfelli, que desde julho do 
ano passado está se reunindo com representantes dos 
supermercados da cidade, das escolas da rede pública e 
privada, prefeitura e da Eppo Ambiental, empresa 
responsável pela coleta de lixo do município.

De acordo com o promotor, um acordo será formalizado 
no final do mês, marcando o início do programa. Nos dois dias 
escolhidos, os supermercados não vão fornecer sacolas 
plásticas para os usuários. As opções devem ser sacolas 
retornáveis ou duráveis. Os estudantes da cidade estão 
envolvidos na campanha e vão ajudar os estabelecimentos na 
divulgação e até no gerenciamento do projeto.

O acordo prevê uma meta de 30% de redução da 
quantidade de sacolas em 12 meses e 50% em dois anos. 
“Não foi estabelecido o que cada estabelecimento vai fazer, 
mas dei ideias que vão desde a cobrança pela sacola até 
redução do número de caixas que ofereçam as sacolinhas e 
uma alternativa de se criar um programa de pontos, em que o 
consumidor poderá trocar aqueles pontos pelo não uso dos 
plásticos por mercadorias”, explica Arfelli.

Estudo feito pelo promotor mostra que a média nacional 
é de 60 sacolas por habitante por mês. Anualmente são cerca 
de 800 por pessoa e produção superior a 18 bilhões de sacolas. 
“A intenção não é abolir o uso como forma de 
acondicionamento do lixo, mas reduzir o consumo e, desta 
forma, se reduz a produção. O material usado na produção das 
sacolas é derivado de petróleo, fonte não renovável de energia 
e potencialmente poluidora do ar”, argumenta o promotor.

Como acondicionar o lixo?
Sem as sacolas plásticas, como armazenar o lixo em casa? 

Segundo o promotor, também foram feitas reuniões com os 
representantes da empresa Eppo. Ele apresentou duas 
sugestões: a distribuição de sacolas biodegradáveis e a 
possibilidade de separação do plástico do lixo orgânico. As 
alternativas ainda estão em estudo.

Campanha de Reciclagem

Por que reciclar?

O plástico leva cerca de 400 anos para se 
decompor nos aterros sanitários ou nos lixões e o uso 
de material descartável em excesso resulta no 
acúmulo de lixo que vai parar nos bueiros, nos rios e 
nos mares, matando animais, demandando altos 
investimentos do governo para limpar essa bagunça e 
piorando a qualidade de vida das pessoas.

São distribuídas, no mundo, entre 500 bilhões e 1 
trilhão de sacolas plásticas por ano. Um produto que 
têm custo zero para o cliente, mas requer injeções de 
recursos para solucionar as complicações que elas 
causam a longo prazo.

Mudar os hábitos hoje é investir no amanhã!
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Páscoa Solidária
Durante todo o mês de março, a Mega realizou uma campanha interna para 
arrecadar ovos de páscoa para as crianças. Com a ajuda dos colaboradores da 
empresa, a campanha superou a meta estabelecida e arrecadou 415 ovos de 
chocolate.

A entrega das doações foi realizada no dia 31 de março e contou com a presença 
de vários colaboradores da empresa, que foram conferir de perto a alegria das 
crianças. O projeto beneficiou cinco entidades assistenciais: Lar Santo Inácio — 
Itu/SP; APAE — Salto/SP; Albergue Noturno de Itu — Itu/SP; Associação Bethel — 
Sorocaba/SP; e Associação Espírita “Cabaninha” de Antonio de Aquino — Itu/SP.

Além disso, alguns colaboradores participaram também de ações solidárias de 
Páscoa dentro de seus grupos ou comunidades.
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CONFRATERNIZAÇÃO

Amigo Páscoa 
Os colaboradores da Mega também aproveitaram a ocasião da Páscoa para realizar uma agradável confraternização entre as 
equipes com o Amigo Páscoa. Nas fotos, as equipes de Atendimento RH e Controladoria:

Atendimento RH

Controladoria
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No dia 20 de Abril de 2010 a Mega Sistemas promoveu um divertido happy hour para integrar os 
colaboradores da matriz. 

O evento aconteceu na sede do condomínio Portal de Itu, após o expediente, e reuniu as equipes da Mega 
Sistemas, Mega Logística e Fuze, que desfrutaram de uma saborosa mesa de petiscos e música para animar o 
ambiente. 

Confira a galeria de fotos!

Happy Hour Integração
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Happy Hour Integração
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Happy Hour Integração
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Sempre preparando atrações diferentes para todos os públicos, o 

Quintalão do Sampaio é um restaurante localizado no centro de Itu 

em ampla área aberta, com estacionamento interno para 70 carros 

e ambiente agradável. Para o próximo mês, o Quintalão está 

preparando uma nova rodada de domingos recheados com pagode 

e feijoada, sugestão ideal para a chegada do friozinho. O Quintalão 

do Sampaio fica na Rua do Patrocínio, 465, próximo ao CEUNSP.

Quintalão do Sampaio
Indicação de Thiago Sampaio

Buteco JM
Indicação de Leonardo Lisboa

O Buteco JM é uma nova alternativa em Itu para quem busca 

um local para se encontrar com os amigos ou até mesmo 

fazer um descontraído happy hour. O ambiente é muito 

agradável, com música ao vivo e telão. 

O Buteco está localizado na Av. Marginal de Itu, próximo a 

Rodoviária.
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Entrou em cartaz esse mês a nova obra de Tim Burton: a releitura do clássico 
Alice no País das Maravilhas. Repetindo a parceria de longa data com o amigo 

Johnny Depp (no papel do Chapeleiro Maluco), Burton reproduz a volta de 
Alice ao País das Maravilhas de um jeito ousado e sombrio. Agora Alice (Mia 

Wasikowska) é uma jovem de 17 anos que, novamente, passa a seguir um 
coelho branco apressado, que sempre olha no relógio. Ela entra em um 

buraco que a leva ao País das Maravilhas, onde esteve há dez anos apesar de 
nada se lembrar de lá. Ela é recepcionada pelo Chapeleiro Maluco e passa a 

lidar com seres fantásticos e mágicos, além da ira da poderosa Rainha de 
Copas (Helena Bonham Carter).

Filme: ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS
Indicação de Letícia Spinardi

Filme: UMA NOITE FORA DE SÉRIE
Indicação de Leonardo Lisboa

'É muito bom, hilário!!!'
Phil (Steve Carell) e Claire Foster (Tina Fey) são casados, têm 
filhos, mas o relacionamento caiu na rotina. Decidido a mudar o 
cenário, ele a convida para ir num restaurante super badalado e, 
sem mesa reservada, assume o lugar de outro casal que parecia 
ter faltado ao compromisso. Só não contavam com o fato de que 
os donos da tal mesa eram procurados por um mafioso e assim, a 
noite que era para ser divertida virou um salve-se quem puder 
pelas ruas de Nova York.

Livro: O ANDAR DO BÊBADO - Leonard Mlodinow
Indicação de Helen Silveira Leite

Um físico explica por que as pessoas têm tanta dificuldade em 
compreender e aceitar o aleatório - apesar de ele controlar uma boa 
parte de suas vidas. Citando exemplos e pesquisas presentes em todos 
os âmbitos da vida, do mercado financeiro aos esportes, de Hollywood 
à medicina, Mlodinow apresenta de forma divertida e curiosa as 
ferramentas necessárias para identificar os indícios do acaso. Como 
resultado, nos ajuda a fazer escolhas mais acertadas e a conviver 
melhor com fatores que não podemos controlar. Prepare-se para 
perceber que muitas coisas são tão previsíveis quanto o próximo passo 
de um bêbado depois de uma noitada...
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Novos 

Colaboradores

Eduardo M. Pereira
Consultor de 
Implantação
Mega Logística

Rafael F. Ribeiro
Analista de Suporte

Leandra H. P. Santos
Consultora de 
Implantação

Olésia T. Fulaz
Serviços Gerais

Fernanda Gonçalves
Desenvolvedora

Elisabete L. Silva
Serviços Gerais
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Consultor de 
Implantação

Wildson M. Lucchesi
Coordenador de 
Projetos

Raquel Bonatti
Recepcionista

Luiz Fernando S. 
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Desenvolvedor

Ivan R. F. Rocha
Consultor de 
Implantação

Giovanna Digrocco
Analista de Marketing

Maurício E. Lourenço
Analista de Suporte

Felipe D. Santos
Analista de Suporte
Mega Logística
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Coordenador de 
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Mudança de Função

Nascimento

Jair Segura Júnior

Desenvolvedor

Lucas

No dia 16 de Abril nasceu Lucas, filho do colaborador 
Emerson Camargo, com 3.070 kg e 47 cm.

A Mega deseja ao colaborador e sua família muitas 
felicidades!
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