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A comunicação é capaz de quebrar bar-
reiras e aproximar pessoas. Pensando 
nisso, assumimos um novo desafi o: 
encontrar uma maneira mais efi ciente de 
conversar com nossa equipe e promover 
a integração entre colegas de trabalho. 
Por isso, repensamos o Expresso Ata-
cadãoRS, o informativo interno da em-
presa. Afi nal, um jornal que foi batizado 
pelos nossos funcionários precisa ser a 
nossa cara! Nesta edição, o Expresso Ata-
cadãoRS chega diferente: mais colorido, 
ousado, cheio de notícias e fotos. 

Esse é um jornal feito para 
você. Por isso, é importante a 
sua participação, comentan-
do as matérias nos corredores 
ou sugerindo assuntos inte- 
ressantes para o RH.

O novo Expresso AtacadãoRS busca 
promover a integração, oportunizando 
que a equipe conheça melhor quem 
trabalha na esteira ou no setor ao lado. 
Aliás, integração é o tema da nossa 
edição. Estamos em tempo de Copa do 
Mundo e queremos saber: qual é a sua 
contribuição para o time do AtacadãoRS?
Boa leitura!

Luiza Brambilla
Diretora

EDITORIAL MAIS AGILIDADE 
   NOS PROCESSOS

O AtacadãoRS está investindo numa 
importante novidade: o novo sistema 
de gerenciamento dos processos in-
ternos entra em atividade, propondo 
uma dinâmica mais ágil para todos 
os processos da empresa, economi-
zando tempo e gerando informações 
compartilhadas entre a equipe. OK, 
mas você deve estar se perguntando: 
de que forma isso afeta o seu tra-
balho?  “Todas as etapas do processo 
de trabalho do AtacadãoRS estão 
relacionadas. Por isso, é importante 
que tenhamos a certeza de que não 
há problemas em nenhuma área, pois 

é isso que  garantirá a entrega com 
qualidade e no prazo ao nosso cliente, 
seja do atacado ou das cestas básicas. 
Seja qual for a etapa, ela está ou 
estará no sistema. E isso inclui, princi-
palmente, o controle dos estoques, a 
logística de organização das entre-
gas do Atacado e a programação da 
produção de cestas básicas”, comenta 
Fábio Barcelos, gerente contábil e 
TI, responsável pela implantação do 
sistema, ao lado de Filipe Brambilla.
O novo sistema ajudará a forta-
lecer nossos processos! Veja onde 
você se encontra:

ATUALIZADÃO

TUDO EM 
DIA COM A 
QUALIDADE
No dia 10 de junho, o AtacadãoRS recebeu 
a equipe de auditoria do Instituto Falcão 
Bauer para a avaliação dos processos da 
empresa. “Essa é uma maneira de aprimo-
rarmos nosso trabalho e nosso controle de 
qualidade, observando o que ainda é pos-
sível melhorar”, comenta Renata Custódio, 
que acompanha a auditoria em todos os 
setores. A próxima auditoria de 2014 deve 
acontecer em outubro.

INVERNO MAIS QUENTINHO

Antes das temperaturas baixarem e o frio chegar com tudo, o AtacadãoRS 
preparou seus colaboradores: a empresa distribuiu jaquetas personalizadas 
e bem quentinhas para toda a equipe trabalhar com mais conforto.
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RECONHECIMENTO PELO    
  TRABALHO

NÃO FALTOU,
GANHOU!

Para comemorar o Dia do Trabalho, 
Luiza Brambilla, diretora do Ata-
cadãoRS, fez um discurso de agradeci-
mento à dedicação de toda a equipe. 
Na ocasião, também foram sorteados 
ingressos com acompanhante para 
programações diversas na Capital: 

jogo do Internacional no Beira-Rio, 
jogo do Grêmio na Arena ou show da 
banda Só para Contrariar. Edilson Trin-
dade Alexandre, Jose Matias Pereira 
e Rúbia Carneiro Flores levaram a 
melhor e garantiram o programa para 
o fi nal de semana.

Você já sabe: o AtacadãoRS reconhece os colabo-
radores e temporários que não possuem faltas e 
atestados com uma cesta básica especial. A equipe 
de Recursos Humanos está aprimorando o prêmio 
assiduidade e você pode ajudar: participe da 
votação e escolha entre uma cesta com produtos 
especiais ou um presente surpresa. A urna estará à 
disposição no refeitório. 

Falando nisso...
Conheça os vencedores 
do Prêmio Assiduidade:

DIA MAIS 
DOCE DO ANO

Para comemorar a Páscoa, o 
AtacadãoRS distribuiu, no dia 17 
de abril,  pães de mel para todos 
os colaboradores na saída para o 

feriadão. Delícia, né?

JANEIRO
TERESINHA LISANE F. DOS PASSOS

FEVEREIRO
PATRÍCIA LOPES

MARÇO
PAULO ROBERTO DA SILVA

ABRIL
EDUARDO MARQUES

MAIO
JOSÉ AUGUSTO SOARES
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UMA EQUIPE QUE TRABALHA

UNIDA PARA VENCER

O QUE VOCÊ FAZ PARA O ATACADÃORS SER CAMPEÃO?

O trabalho em equipe é capaz 
de trazer grandes resultados. No 
AtacadãoRS, “gol” é ver clientes 
satisfeitos ao receber produtos que 
demonstram a preocupação da 
empresa com a qualidade. Para que 
tudo dê certo, é preciso que o time 
jogue unido e em sintonia. A jogada 
não é ensaiada, mas, mesmo quando 
aparece algum impedimento, dá 
para fazer bonito: basta que a equipe 
perceba que todos vestem a mesma 
camisa e que podem contar uns com 
os outros, num sistema de coopera-
ção. Quando todos fazem bem a sua 
parte, o time é vencedor!

“Procuro fazer um 
trabalho de qualidade e contri-

buir para fazer o melhor sempre, 
prestando atenção nos produtos 

que são colocados na sacola. 
Acredito que o importante é que 

cada um faça a sua parte.”

ADRIANA DOS ANJOS DA ROSA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
ADILSON ANTÔNIO KUNDE

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

“Acompanho quase 
todo o processo: montagem 

das cestas, carregamento e distribuição. 
Gosto do que faço e acredito que dá para 

perceber isso no dia a dia. Já tenho quase oito 
anos de empresa e, quando converso com 
os colegas, procuro orientá-los a caprichar 

para crescer. Os clientes percebem esse 
cuidado com os produtos selecionados da 

cesta básica. Nosso time é 
motivado e percebo que gente com tempo 

de casa inspira os mais novos 
na empresa.”
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“Sou responsável por 
confi rmar se os clientes recebe-
ram o pedido completo e buscar 
informações de pós-venda. É um 
trabalho que evita problemas e 

fi deliza clientes. E, quando 
eventualmente há algo de 
diferente, busco a solução 

de maneira ágil.”

LEONARDO PISA
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

“O importante é vestir 
a camisa. Por algum tempo, traba-

lhei na portaria como contratado de 
empresa terceirizada. Depois, fui 

convidado para integrar o time do 
AtacadãoRS. Atualmente, trabalho no 

setor de Conferência, visualizando 
os produtos entregues pelos fornece-

dores. Acredito que a integração é algo 
essencial para o negócio funcionar 

bem. Percebo a importância da 
minha função, pois é o que dá 

início ao processo.”

“Sou responsável 
pela organização do depósito 

e pelos cuidados com as mercadorias, 
como qualidade e vencimento, além 
da limpeza do ambiente. Pode não 

parecer, mas o trabalho aqui tem impac-
to no que é entregue para o cliente. 
Por aqui, fazemos o primeiro fi ltro 

da qualidade dos produtos que 
serão colocados 

nas sacolas.”

“Faço a venda de 
produtos para órgãos públicos, 

o que envolve muita documentação, 
prazos e burocracias rigorosas. É um 
volume de vendas importante para o 
AtacadãoRS, o que traz grandes res-

ponsabilidades. Por isso, é preciso estar 
sempre focado e atento. Depois de 
tudo acertado, ‘passo a bola’ para 

a equipe que organiza 
as entregas.”

LUIZ FERNANDO SANTOS CUNHA

CONFERENTE DE PRODUÇÃO

RICARDO LOPES FRANCO

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

CRISTIANA CARDOSO MACHADO

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

“Trabalho no faturamento. 
Se nossa área não funciona bem, 
não é possível fi nalizar qualquer 

operação, pois somos responsáveis pela 
emissão da nota fi scal que acompanha 

qualquer mercadoria. Todos 
precisam ser proativos e dispostos 

a trabalhar em equipe, 
ajudando sempre os colegas.”

JEFERSON RIBERO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

“Nosso cliente é nosso 
maior patrimônio. Por isso, é 

preciso dedicação para que ele 
sinta-se satisfeito. Faço a última revisão 
das mercadorias do atacado que estão 

a caminho do cliente. É um trabalho 
importante, pois é o que garante que 

ele receberá o que pediu e 
com qualidade.”

LUCIANO RAMIRO
CONFERENTE DE EXPEDIÇÃO

Falando nisso...

No dia 17 de maio, a equipe do AtacadãoRS esteve presente na 

10ª edição do Convendas, evento realizado pela Associação 

Gaúcha de Atacadistas e Distribuidores (AGAD). O encontro, 

realizado na FIERGS, teve programação intensa com palestras 

diversas. Entre os destaques, o palestrante Roberto Shinya-

shiki falando sobre motivação e Alexandre Slivnik, que fez 

um paralelo entre o atendimento da Walt Disney e o trabalho 

dos vendedores, explorando “O poder da atitude: A busca da 

excelência de vendas no atendimento”. 
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SEXO BOM
É SEXO SEGURO

VOCÊ SABE COMO DESCARTAR O LIXO CORRETAMENTE?VIDA E SAÚDE

O Brasil produz 228,4 mil toneladas de lixo por dia. Quando jogado na rua, 
ocasiona ruas alagadas, desabamentos, doenças e cheiro ruim. Traz também 
prejuízos fi nanceiros: o Brasil perde R$ 8 bilhões por ano por deixar de reci-
clar os resíduos que poderiam ter outro fi m. E tudo isso poderia ser investido 
em saúde, lazer e educação.Que tal fazer a sua parte?

O que pode ser reciclado?
Papéis, plásticos, vidros e metais.

E se estiverem sujos ou engordurados?
As embalagens podem ser lavadas para retirada 
de resíduos de alimentos. Se não for possível limpar, 
é considerado lixo orgânico. Lembre-se: um 
copinho de café sujo pode inutilizar papéis 
recicláveis quando misturados.

Ainda não inventaram remédio melhor do 
que prevenir. E, quando o assunto é sexo, 
a camisinha é o melhor método de evitar 
doenças sexualmente transmissíveis, como 
a AIDS, e também uma gravidez não plane-
jada. Esse é um assunto que deve fazer parte 
do dia a dia, especialmente da garotada. Os 
postos de saúde distribuem camisinhas gra-
tuitamente e podem dar todas as informa-
ções sobre uma vida sexual saudável.
Pensando nisso, antes do feriado de Carnaval 
(28/02), o AtacadãoRS, em parceria com o  
Centro de Ações Coletivas da Prefeitura de 
Gravataí, distribuiu camisinhas femininas e 
masculinas e também informativos sobre 
a prevenção do vírus do HIV para todos os 
colaboradores.

No inverno, a sensação é de que a fome aumenta assim 
como o desejo por refeições pesadas, ricas em carboidratos 
e gorduras. Você sabe por que isso acontece? O organismo 
gasta mais energia para manter-se aquecido e, como for-
ma de compensar, acaba aumentando o apetite por fontes 
de energia rápida. A dica é optar por bebidas quentes e 
saudáveis, como chás sem açúcar, leite com canela ou sopa 
de legumes com carne magra, que, além de nutritivas e 
saborosas, aquecem o corpo.
Esse é o período de maior incidência de gripes e resfriados. 
Por isso, a importância do consumo de vitamina C, presente 
em frutas como laranja, acerola, manga, limão, maracujá, 
abacaxi, kiwi e morango. A vitamina ativa e aumenta a capa-
cidade proliferativa das células imunológicas, preparando o 
organismo para defender-se das doenças do inverno. Outro 
cuidado importante é a hidratação, já que nesta época do 
ano há uma diminuição na sensação de sede. Então, lembre-
-se de beber bastante água ao longo do dia, especialmente 
quando estiver resfriado. 

ALIMENTAÇÃO X INVERNO

NUTRIDÃO | POR RENATA CUSTÓDIO

CHOCOLATE QUENTE
Ingredientes:
- 1 copo de leite
- 2 colheres de sopa de amido de milho 
- 5 colheres de achocolatado
- 2 colheres de sobremesa de creme de leite

Preparo:
Misture o leite ainda frio ou em temperatura 
ambiente com o amido de milho. Acrescente 
o achocolatado e leve para ferver. Após ferver 
o leite, espere esfriar um pouco e misture, aos 
poucos, o creme de leite.
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NA TELINHA!
CULTURA

CIDADANIA

A série Toda Vez Que Dizemos Adeus, 
que recebeu apoio do AtacadãoRS, está 
no ar nas sextas-feiras, a partir das 22h, 
na TVE. Quem quiser saber mais, pode 
acessar o site 
www.todavezquedizemosadeus.com.br

O AtacadãoRS está na Campanha 
do Agasalho 2014. Em junho, foram 
realizadas as doações de roupas para o 
Gabinete da Primeira Dama que faz o 
repasse as entidades carentes.

O Lar do Idoso Nossa Senhora de 
Fátima, em Canoas, recebe doações 
mensais do AtacadãoRS de produtos 
que não podem ser enviados para clien-
tes. Esse é um centro que cuida de 19 
pessoas de idade avançada, carentes ou 
abandonadas, desde 2007, e sustenta-
-se a partir dos recursos disponibi-
lizados por empresas e da ajuda da 
comunidade. É uma iniciativa da Dona 
Fátima, que trata pessoalmente dos 
velhinhos ao lado de sua família. 

SOLIDARIEDADE 
PARA ESPANTAR O FRIO

TRATADOS COM 

CARINHO

ATACADINHO
É clima de Copa do Mun-

do. E o Atacadinho não fi ca 
de fora! Ajude-o a encon-
trar sua bola de futebol.

PRÊMIO MESA BRASIL

O AtacadãoRS recebeu, no início do ano, o reconhe-
cimento do SESC/RS pelas importantes doações de 
produtos feitas em 2013 para o programa Mesa Brasil, 
que destina os alimentos para quem mais precisa.
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A VOZ DO COLABORADOR

Carine Gonçalves

DELICADAS CRIAÇÕES DE CARINE

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

                                   (21 de junho a 21 de julho) 
Mais confi ante, você terá melhor atuação no trabalho. Você sabe do seu potencial, mas nunca 
esqueça de ouvir os conselhos de quem está por perto. Uma opinião pode mudar tudo aquilo 
que a gente acredita.

                        (22 de julho a 22 de agosto)
Você estará com os sentimentos à fl or da pele. Aproveite para conversar com seu chefe sobre 
o que está incomodando, caso contrário isso certamente afetará seu rendimento profi ssional.

                          (23 de setembro a 22 de outubro)
O libriano é indeciso por natureza. Mas, neste período, estará determinado a fazer a diferença. 
Talvez, seja preciso contar com o empurrãozinho ou incentivo de alguém bacana que está por perto.

                                   (23 de agosto a 22 de setembro)
O período é de agitação. Você estará cheio de energia e disposição para fazer e acontecer. Quem 
sabe não é hora de dar aquela ideia para o pessoal do trabalho que pode melhorar a rotina?

Carine Gonçalves, 23 anos, é auxiliar de Produção no AtacadãoRS. Durante o expediente, é responsável pela montagem das 
cestas e por ajudar na limpeza e na organização do setor. Há pouco mais de três meses, nem imaginava que faria parte de 
uma empresa tão grande. “Estou gostando muito. É um lugar bom de trabalhar, onde posso contar com a ajuda dos colegas. 
Acredito nas oportunidades para crescer aqui e, por isso, quero fi car bastante tempo na empresa”, comenta. 
Depois do trabalho, vai para casa, onde mora com o marido, e dedica-se àquilo que adora: o artesanato. Carine aprendeu as téc-
nicas de crochê com a prima. Já o “fuxico” foi uma vizinha que ensinou. “Daí misturo esse conhecimento para fazer peças como 
chaveiros, vasos, móbiles, prendedores de roupa. Não há limites para inventar. Essa é a minha terapia! 
Além disso, a venda das peças ajuda a aumentar a renda do mês”, comenta.

BATE-BOLA
Comida: lasanha
Música: “Eu te amo”, do Lázaro
Domingo perfeito: churrasco com a família
Ídolo: meus pais
Sonho: crescer na vida
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