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Mais Ação agora 
também está
na internet

Uma empresa dinâmica e 
antenada às novas tecnologias e 
com muita vontade de estar mais 
próxima dos seus colaboradores. 
Assim é a Brascobra, que acabou 
de abrir mais um canal de 
comunicação e colocou no ar seu 
blog institucional, o Blog Mais 
Ação.

Com a proposta de ser um 
espaço para a divulgação de 
novidades, o Blog Mais Ação chega 
com visual leve, de fácil navegação 
e, principalmente interativo e 
integrado às ferramentas de 
comunicação já utilizadas na 
nossa empresa. Com o Blog Mais 
Ação, você vai poder conferir 
com mais detalhes informações 
que hoje são disponibilizadas 
de forma resumida no Jornal 

Mais Informação, na LCTV e nas 
proteções de tela (screen saver).

Toda integração virtual faz 
parte da estratégia de fortalecer 
ainda mais o Projeto Mais Ação, 
que é pautado na transparência e 
no diálogo. Com o Blog Mais Ação, 
além de conferir o andamento 
da implantação do Mais Ação na 
Matriz e nas filiais, os internautas 
e colaboradores vão poder 
dividir com o restante da sua 
família informações sobre o que 
movimenta a empresa no dia a dia, 
como campanhas motivacionais 
e de produtividade, conferir 
novidades do setor de cobrança, 
dicas de saúde, cultura, segurança 
e muito mais. 

Ou seja, no Blog Mais Ação, 
todo mundo vai poder ficar 

por dentro do que acontece na 
Brascobra. E o que é melhor, com 
a oportunidade de interagir e de 
gerar conteúdo. É que o espaço 
foi planejado para contar com a 
participação dos colaboradores e 
favorecer o contato entre todos os 
públicos da Brascobra. 

O Blog Mais Ação não é um 
canal de comunicação pronto, 
finalizado. Ele está aberto para 
receber colaborações diárias, 
sendo enriquecido e melhorado 
a todo momento. Assim, você 
pode e deve contribuir, sugerindo 
matérias, escrevendo textos, 
enviando fotos interessantes e 
fazendo comentários nas notícias 
publicadas. 

Então, não perca tempo e fique 
sempre ligado no Blog Mais Ação.

Acesse e comente (http://blogmaisacao.wordpress.com)
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Você deve conhecer a 
cena: está no trabalho e resolve 
dar uma arejada na internet, 
imprimir um trabalho de 
faculdade urgente ou qualquer 
outro material pessoal, certo 
de que só você sabe do que se 
trata. Pois é, a grande questão 
é que a internet, as impressoras 
e o e-mail corporativo são 
ferramentas de trabalho e são 
constantemente monitoradas 
pela área de Tecnologia da 
Informação. 

“Temos ferramentas 
que monitoram o tempo 
todas as atividades de cada 
colaborador”, explica o gerente 
de tecnologia da Informação 
José Oliveira. Na internet toda 
a navegação é registrada, ou 
seja, sites visitados, tempo 
acessado, micro, data, hora, 
login, etc. Quando o assunto 
é impressão, quaisquer dos 
115 equipamentos da empresa 
são monitorados. Ou seja, 

é possível saber o que foi 
impresso, o nome do arquivo, 
o número de páginas, o nome 
do colaborador, a filial, se foi 
colorido, frente e verso e até 
o horário exato. Só para se 
ter uma ideia, entre março e 
dezembro de 2011, foram quase 
15 mil cópias particulares na 
empresa. 

No caso do e-mail a 
situação é semelhante. A 
equipe de TI ainda detecta 
o envio de mensagens com 
fotos pornográficas, pessoais, 
correntes ou utilizarem 
o e-mail para conversas 
particulares. E como há uma 
política para isso na Brascobra, 
quem utiliza o recurso de 
maneira indevida é advertido 
formalmente e pode até 
ser demitido, em caso de 
reincidência. A empresa não 
precisa comprovar que teve 
prejuízo, basta comprovar o 
descumprimento das regras. 

Internet: concorrência 
com o tráfego de dados 
de produção, aumento de 
despesas com o recurso, 
risco de acesso a sites mal 
intencionados e perda de produtividade.
 
Impressões: desperdício 
de papel, aumento de 
despesas com papel e 
pagamento por folha 
impressa ao fornecedor, já 
que a impressão é toda terceirizada.
 
E-mails: tráfego e armazenamento de 
dados concorrentes com 
os de produção, aumento 
da despesa com compra 
de mais equipamentos para 
armazenamento, backup e 
link de dados, exposição da 
imagem da empresa junto a clientes e 
comunidade, exposição do colaborador 
e inclusão da advertência no registro do 
empregado.

NOTA DE DESPEDIDA
A Brascobra comunica o falecimento, no dia 14 de janeiro, 

da colaboradora do Jurídico da Fábrica I, Juliana Felix. 
Juliana sofreu um acidente de carro no dia 08 de janeiro, 
que também vitimou sua filha, Letícia, de um ano e três 
meses. Querida pelos colegas de trabalho, a profissional 

deixa muitas saudades e ganhou homenagens carinhosas 
dos amigos da Brascobra, como Giovanne Maglione, 

Andressa Evangelista e Dayana Nardoni. 

IMPACTOS DO MAU USO

2



produção

Fechando o ano com chave de ouro

Alimentação para prevenir
queda de pressão

saúde

Equipe que atende à carteira Safra na Matriz

Equipe que atende à carteira Safra na Fábrica II

dezembro de 2011 e janeiro de 
2012, cerca de 30 colaboradores 
tiveram hipotensão durante o 
expediente e boa parte precisou 
ser encaminhada ao médico. Entre 
as principais causas do desconfoto 
está o longo tempo de jejum, a 
alimentação inadequada como o 
uso de shakes e de medicamentos 
para emagrecer, além de ambientes 
abafados entre outros.

A recomendação para quem 
se sentir mal é procurar um lugar 
arejado, sentar-se, colocando a 
cabeça entre as pernas e deitar-se 
com as pernas levantadas.

Para evitar o problema, o 
principal é cuidar da alimentação, 
só saindo de casa após tomar 
café da manhã e comendo a 
cada três ou quatro horas. Com 
estas medidas simples, é possível 
minimizar a ocorrência de 
hipotensão e deixar o corpo forte 
e saudável para enfrentar ataques 
de vírus e bactérias que ficam 
espalhados por aí.

De repente as vistas escurecem, 
vem uma sensação de fraqueza, 
tontura, enjôo, e por fim o 
desmaio. Estes sintomas causam 
bastante transtorno, mas também 
sinalizam problemas com a pressão 
sanguínea. A pressão deve ser 
normal para que o oxigênio e os 
nutrientes sejam fornecidos para 
todas as células do corpo, mas se 
ela está baixa (hipotensão), a saúde 
fica comprometida e aparecem os 
transtornos.

Um levantamento feito pelo 
Recursos Humanos na Matriz 
mostrou que, somente entre 

As equipes que atendem à carteira do 
Banco Safra na Matriz e na Fábrica II, em São 
Paulo, estão comemorando os bons resultados 
do último mês de 2011. O grupo paticipou 
da Campanha Agora é Hora, promovida pelo 
Safra, e está contabilizando os bônus por ter 
superado as metas do banco para o período.

No somatório do período entre os 
dias 01/12/2011 à 31/12/2011 e Brascobra 
ficou em primeiro lugar no ranking das 
assessorias com as equipes de 31 a 60 dias e 
de 61 a 90 dias, atingindo, respectivamente 
48,6% de recuperação na meta de 42% e 
48% de recuperação na meta de 45%.

Os números mostram o esforço dos 
colaboradores que trabalham com esta 
carteira e que o senso de equipe é primordial. 
“O empenho de cada operador é fundamental 
para o atingimento das metas, mas a união 
ajudou muito as equipes a alcançarem 
excelentes resultados”, disse a gestora na 
Matriz Urian Bicas. As supervisoras Tamyres 
Calmon e Nataly Ferreira também foram 
responsáveis por conduzir o grupo ao podium 
da Campanha Agora é Hora.
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conheça de perto dia a dia

Elas cuidam de nós Moço das 
letrasJá pensou em ficar um 

dia inteiro sem café? Imagine 
então o que seriam dos 
escritórios se não fossem 
limpos e organizados 
diariamente.Todos os dias têm 
pessoas que ajudam a tornar 
nosso trabalho melhor e mais 
prazeroso de ser realizado. 
Mesmo que não saibamos ou 
não vejamos quem são, elas 
estão lá, dando todo o suporte 
para que outros colaboradores  
possam trabalhar bem.

É o caso das copeiras e 
auxiliares de serviços gerais que 
cuidam do sagrado cafezinho 
de todo dia e da limpeza de 
salas, centrais de cobrança e 
banheiros da Matriz e das filiais. 
Muitas são reconhecidas e 
amadas por serem prestativas, 
bem-humoradas e amigas. 
Na filial Goiânia, por exemplo, 
Sônia Maria Gonçalves, a Tia 
Sônia, é a queridinha de todos. 
Ela auxilia na organização e 
limpeza do escritório e faz 
sempre um café fresquinho 
para a felicidade dos colegas . 

Na Matriz, a equipe 
conta com 10 profissionais 
entre auxiliares gerais e a 

copeira Josilene Monteiro 
Santos. Como o contingente 
de colaboradores é grande, a 
turma pega pesado às 6h da 
manhã e só vai embora às 21h, 
depois de deixar tudo limpo 
para o dia seguinte. Nesse 
meio tempo, prepara café para 
um verdadeiro batalhão: são 
mais de seis mil doses diárias, 
o equivalente a 120 litros da 
bebida. 

Apesar da rotina 
puxada, elas não reclamam. 
“Trabalhamos bastante, 
mas nos divertimos. Com 
descontração o dia rende 
mais”, conta a encarregada 
da prestadora de serviços na 
Matriz, Eliane Vieira Alves. 

Na opinião da advogada 
Líder da filial Goiânia, Marta 
Neres Rodrigues, a Tia Sônia 
e os demais profissionais de 
limpeza e copa são essenciais. 
“Seja um cafezinho maravilhoso 
ou a dedicação dela em manter 
nosso ambiente de trabalho 
limpo e de forma digna para 
trabalharmos, isso é tão 
importante quanto qualquer 
outra função desempenhada 
em nossa empresa”.

João Marcos 
Olarias é daquelas 
pessoas que quando 
a gente conhece 
sua história, passa a 
admirar. Menino de 
Marília, interior de São 
Paulo, desde cedo 
aprendeu o valor do 
trabalho e prefere nem 
lembrar o período em 
se embrenhou nos 
cafezais. “Com dez 
anos eu já labutava no cabo da enxada. 
Tempos difíceis! Mãos calejadas!”.

Foi o trabalho e a vontade de se 
aventurar pelo mundo que o fizeram 
chegar para os garimpos no Mato 
Grosso, aos 15 anos. Nos anos 80, a 
corrida do ouro na Floresta Amazônica o 
levou para as jazidas do Pará e aí a vida 
se encarregou de formá-lo. “Essa foi a 
minha faculdade de vivência!”, diz.

Já nos anos 90, João Marcos voltou 
para São Paulo e iniciou sua carreira 
como escritor. As dificuldades do 
mercado literário quase o fizeram desistir, 
mas sua força de vontade falou mais 
alto novamente. João marcos terminou 
os estudos, aprendeu informática e se 
qualificou. 

Em 2011, começou a trabalhar na 
Brascobra e como ele diz, “me identifiquei 
com o novo trabalho e compreendi que 
um novo garimpo surgia na minha vida! 
Senti o mesmo estímulo de quando 
trabalhava nas jazidas”. Na literatura, sua 
grande paixão, ele conta suas experiências 
de vida e o fato de ter vencido tantos 
desafios, inclusive o da deficiência física. 
João Marcos teve poliomielite no primeiro 
ano de vida, mas tirou isso de letra. “A 
sequela da pólio faz parte da minha  
história desde a minha infância”.

Lançado recentemente, O  livro “O 
Viageiro”, de autoria de João Marcos, foi 
publicado em e-book pela  editora Freitas 
Barros já pode ser acessado pelo site 
www.freitas.barros.com.br. É certamente 
uma leitura empolgante e que mostra 
que todos somos capazes.

Tia Sônia (detalhe) cuida da equipe da filial de Goiânia e Vanessa do 
Nascimento Cunha, Eliane Vieira Alves e Josilene Monteiro Santos trabalham 
na Matriz
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