


O time de produção desta revista seleciona e O time de produção desta revista seleciona e 
produz todas as matérias pensando em cada produz todas as matérias pensando em cada 

colaborador com muito carinho e atenção. colaborador com muito carinho e atenção. 
A proposta da Revista Universo é de centralizar A proposta da Revista Universo é de centralizar 

informações, acolher ideias e de unir todos oinformações, acolher ideias e de unir todos o
colaboradores numa só voz!colaboradores numa só voz!

Pensamos em conteúdos que se conectem Pensamos em conteúdos que se conectem 
cada vez mais com cada um de nós.cada vez mais com cada um de nós.

Estamos abertos para receber ideias de pautas, Estamos abertos para receber ideias de pautas, 
críticas e observações em:críticas e observações em:

gpessoas@conecto.com.brgpessoas@conecto.com.br

Daniela

Aline

Luiz

Newton



Canal Conecto
Aprenda como instalar a Steam no Linux Mint e Ubuntu para jogar 

no Linux

A Conecto te explica :)



ÚLTIMAS INAUGURAÇÕES

MAX ATACADISTA
11/11/21

- Francisco Beltrão (PR)

ASSAÍ
22/10/21

- Rondonópolis (MT)

LEROY MERLIN
04/11/21

- São José dos Campos (SP)

ASSAÍ 
29/10/21

- Fortaleza (CE)

MAX ATACADISTA
05/11/21

- Colombo (PR)

ASSAÍ
09/11/21

- Bárbara d’Oeste (SP)



ÚLTIMAS INAUGURAÇÕES

ASSAÍ
19/11/21

- Macaé (RJ)

MAX ATACADISTA
18/11/21

- Presidente Prudente (SP)

ONLY FOODS
19/11/21

- São João da Boa Vista (SP)

MAX ATACADISTA
25/11/21

- Medianeira (PR)

PREZUNIC
19/11/21

- Rio de Janeiro (RJ)

ASSAÍ
26/11/21

- Belém (PA)



Nosso retorno gradativo a Conecto possuí várias verten-
tes entre os colaboradores que necessitaram ficar na em-
presa mesmo no período de pandemia, os que estão reto-
mando as atividades agora, os que ainda não conheciam 
a empresa e por fim, alguns times que vão permanecer no 
Home Office. Em todo caso, é importante frisar algumas 
normas em relação às vestimentas ou fotos nos perfis de 
aplicativos no telefone corporativo, nosso Dress Code atu-
alizado, normas para reuniões online e as fotos escolhidas 

para os perfis de aplicativos.

Reuniões Online: Acorde um pouco mais cedo para se pre-
parar, apesar de possivelmente já conhecer a pessoa do 
outro lado da telinha, é importante que o colaborador não 
apareça com cara de sono, sem camiseta, ou pijama . Du-
rante as reuniões corporativas, compreendemos a neces-
sidade de conforto durante o Home Office, mas necessi-
tamos manter boas práticas de interações durante esse 

período para que não existam desconfortos.

Fotos de aplicativos no celular corporativo: As regras são 
semelhantes as anteriores, orientamos sobre o conforto 
no uso da melhor foto que você possuí, evitando o uso 
de toucas, bonés, chapéus, óculos escuros máscaras ou 
qualquer adereço que impeça a visualização total do seu 
rosto. Foto escolhida, agora vamos para um detalhe im-
portante - Nosso time da Agência Conecto disponibiliza al-
guns modelos para o uso do logo da empresa junto a foto 
escolhida, lembrando que o logo da empresa deve ficar 
posicionado de forma que seja visível o rosto do colabora-

dor por inteiro.



TRAJES 
ADEQUADOS:

TRAJES 
INADEQUADOS:



Árvore de Natal - Não estamos falando de uma simples árvore, mas 
sim da maior árvore de natal de 2021, centralizada no Parque Villa 

Lobos, ela terá 65m de altura, uma atração única.

Eita que data maravilhosa, carregada de emoção, amor, união e é 
claro muita comemoração. Seguindo os protocolos de segurança 
e distanciamento social, alguns eventos natalinos oferecem verda-
deiros shows da magia natalina, caso você não tenha se preparado 
para a data, calma, listamos alguns eventos para você aproveitar e 

muito com a família.
Villa de Natal - Bem localizado, com fácil acesso seja com transporte 
público ou particular, esse ano, a atração que promete é no Parque 
Villa Lobos. O evento será realizado em uma área de 22 mil m² que 

terá diferentes atrações entre elas:

Casa do Papai Noel - Faça uma visita em todos os cômodos da casa 
do bom velhinho, veja a decoração incrível do local. Além de oferecer 

mais informações sobre a programação de visita ao Papai Noel.
Parque de Diversões - A ideia do evento é encantar e surpreender 
cada visitante, portanto, o espaço conta com mais de 10 atrações, 

sendo uma delas a pista de patinação de 300m²

Aldeia Gastronômica - Deu aquela fominha?! Sem problemas, não 
tenha preocupações em se deslocar o espaço é bem completo. 

Culinária completa cheia de opções para todos os gostos.
O Evento ocorrerá de 10/Dezembro à 06/Janeiro 

Horários de Segunda a Sexta 14:00 às 23:00 - Sábados e Domingos 
10:00 às 23:00

 Feira Artesanal - Com diversos itens de artesãos locais, numa jun-
ção maravilhosa entre itens de decoração natalina e artesanato.
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Natal 2021 no Parque Ibirapuera - A Festa da Natureza
Tradição em São Paulo, o parque Ibirapuera é um dos mais conhecidos. 
Além da árvore de natal, também possuí uma decoração mágica, ofere-
cendo um verdadeiro show de luzes, e a dança nas águas do lago, e é 

claro que 2021 promete um espetáculo ainda maior.

O evento ocorrerá de 04/Dezembro à 06/Janeiro
Horários do shows de luzes a partir de 19:30

Sampa Sky
O Sampa Sky oferece uma vista incrível de São Paulo numa altura de 

150m do chão, localizado no 42º andar do Mirante do Vale, o edifício mais 
alto do centro de São Paulo. Toda essa magia decorada e harmonizada no 

clima natalino.

O evento ocorrerá de 17/Novembro à 30/Janeiro
Horário de Terça à Sexta 11:00 às 18:30 - Sábados 09:00 às 18:30 

Domingos 09:00 às 16:00

Mundo Bita - Especial de Natal
Show do Mundo Bita em 2021 apresenta o especial de Natal, um espe-

táculo voltado para os pequenos, que conta com mais de 20 canções que 
contemplam todos os álbuns do Mundo Bita numa apresentação mágica 

de natal.
O Evento ocorrerá no dia 19/Dezembro com sessões 11:00 e às 17:00 

Rua São Joaquim 129 – Liberdade – São Paulo/SP 
(Teatro Liberdade By Infinitus)

PASSEIOS NATALINOS

Por Aline Lima - Gestão de Pessoas



J U C O
O JUCO tem como visão atuar na integração e envolvimento do 
jovem em seu primeiro trabalho, aprimorando conhecimento e 

profissionalismo.
 O papel da Conecto nesse processo de integração dos jovens é 
o carinho, cuidado e atenção, além do sucesso de construção de 
carreira de alguns dos nossos colaboradores: Alexandre Guima-
rães Ministro da Silva, Mateus Luís da Silva, Letícia Santos Noce-
ra Silva, Julia de Souza Paiva, Gustavo Almeida Lopes, Guilherme 

Vinícius Barbosa Pereira Pinto, Mateus Oliveira Souza, Augusto 
José Ambrósio, Marcos Vinicius Moraes Oliveira. 

Todos esses colaboradores vieram através da JUCO, e constroem 
uma Conecto de evolução, dedicação e sucesso.
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Ao conversar com o Gestor do time de 
Consultoria Renato Frutuoso, tivemos 
acesso às informações da Campanha 

da Copercana, que traz inovação no 
quesito premiação.

 
Estando nas demais regras, o primeiro 
passo para se tornar elegível a campa-
nha é o cadastro no site da promoção, 
na finalização das compras superiores 

a R$ 75,00 o cliente já pode ser pre-
miado.

 
Serão entregues 1.602 prêmios auto-
máticos, sorteados sempre na finali-

zação da compra.
 

A aderência da Campanha da Coper-
cana Premiada é um sucesso, e a pro-

babilidade da adesão da campanha 
para sua rede que atende com outros 
produtos como postos de gasolina, já 

é cogitada.

Abaixo, parte do documento que expli-
ca mais do funcionamento da campa-
nha, escrito pelos nossos colaborado-

res 
Ezequiel Sales e Renato Frutuoso:

    • Premiação Instantânea 
Criar mecanismo onde seja possível 
premiar instantaneamente no ato da 

finalização da compra, os clientes que 
estiverem dentro de regras pré, esta-
belecidas dando a opção de resgate 

imediato através de descontos no 
valor total a pagar pelo cliente. 

Pré-requisito: 
Que o cliente esteja cadastrado efeti-

vado no site da campanha. 
(aditivo versão 4.0)

Fluxo operacional – Premiação 
Instantânea 

No ato da finalização da venda, no 
momento que o operador pressio-
nar subtotal o sistema deve validar 
se compra está dentro das regras 
pré estabelecidas da campanha e 
caso esteja, deve avaliar se é sus-
cetível a premiação instantânea, 
podendo cair em duas situações.

 
1º Mesmo a compra estando den-
tro das regras pré, estabelecidas 

aquela a compra não foi premiada 
porque já houve a premiação na-

quele intervalo de tempo. 
Nada é feito e o processo de finali-
zação segue normalmente valendo 
as regras de cupom sorteio (para-

metrizável).

2º A compra está dentro das regras 
pré, estabelecidas e foi premiada. 
Deve-se feito um alerta visual via 

tema ESPECIAL e também (OPCIO-
NAL) alerta sonoro mostrando ao 
cliente que ele foi premiado e que 

já pode resgatar seu prêmio naque-
le momento amortizando o valor 

no total devido referente a compra 
efetuada.

 
Obs. Caso o cliente não tenha 

meios para finalizar a compra, de-
ve-se seguir regra já existente para 

outras frentes que utilizam essa 
modalidade de campanha.

E no caso de Cupom Sorteio, o 



Por Renato Frutuoso
Consultoria

Por Ezequiel da Silva Sales 
Consultoria

Por Aline de Moura Lima
Gestão de Pessoas

cliente tem direito a um cupom, que 
lhe dará a chance de concorrer aos 

prêmios selecionados pela rede, sen-
do três prêmios exclusivos para cada 
unidade e um prêmio especial sorte-
ado para todas as unidades. O dife-

rencial desta modalidade em relação 
aos sorteios instantâneos, é de que 
esta premiação torna os cupons de 
cada cliente acumulativos, o cliente 

pode aproveitar os cupons com 
valores excedentes.

Abaixo, parte do documento que 
explica mais do funcionamento da 

campanha, escrito pelos nossos co-
laboradores:

Os mecanismos para prover o ca-
dastro de clientes devem ser: 

 Pré Cadastro: No Momento da ven-
da, caso o cliente deseje participar 

da promoção e após consulta prévia 
junto a base de dados de cadastro 
do Emporium, seja constatado que 
ele não está cadastrado, deve as-

sim haver mecanismo para que seja 
efetuado pré-cadastro. Semelhante à 
função que existe hoje no CRM onde 
é gerado um XML com tipo de clien-
te pré-definido e enviado para o ser-

vidor e após processamento, ficando 
esse pendente de confirmação.

 
Caso o cliente concretize o cadas-

tro através da página da campanha, 
para os cupons pendentes de im-

pressão após essa confirmação, po-
derão ser tratados de duas formas:

 
1º Caso o cliente efetue nova com-

pra e entre nas regras da campanha, 
ao final o PDV deve imprimir pri-

meiramente os cupons pertinentes 
a compra finalizada e na sequên-

cia imprimir os cupons pendentes na 
carteira do cliente.

2º Caso o cliente não efetue nenhu-
ma compra posterior a concretiza-

ção do cadastro, os cupons devem 
ficar pendentes de impressão para 
que o gestor da campanha possa 

resgata-lo através de função especí-
fica por loja e PDV. 

(Aditivo na versão 4.0)
Cadastro – Plataformas Externas: 
Consiste em disponibilizar plata-

formas externas, podendo ser APP 
de Celular ou Site Internet (HotSite) 
para cadastro, nesse caso os dados 

devem constar na base do Empo-
rium e disponibilizadas para consulta 
do terminal de PDV no momento da 

venda.





Estamos chegando ao fim de mais um ano, e as datas festivas, como o Natal, data 
que além de festiva, pode nos trazer mais reflexões a respeito da caridade, empatia 

e amor ao próximo.

No intuito de ajudar e trazer sorrisos, encontramos a Amamos, com a ajuda da 
associação um ato de amar,  tem o foco de presentear crianças e adolescentes 
com roupas, calçados e brinquedos, para que elas se sintam abraçadas e acolhidas 

nesta data tão especial e única.

São 29 Crianças entre 2 meses e 17 anos, que estão a espera da adoção e contam 
esse ano com a parceria de acolhimento dos colaboradores Conecto.

A nossa ideia é dividir cada criança para 3 colaboradores, assim cada um pode  
ficar responsável por uma parte dos presentes.

A campanha terá início no dia 01/12/2021 e as arrecadações serão feitas até o dia 
15/12/2021, sabemos que o período é curto, mas a causa é maravilhosa.

A iniciativa é do nosso colaborador Dante do time tecnologia, em caso de dúvidas 
podem consultá-lo em dreis@conecto.com.br ou abaixo a lista de cada criança e 

adolescentes do instituto Amamos . campanha de Natal - Um Ato de Amar

Endereço: Rua Afonso Schimidt, 15, Jardim Osasco - SP - 06083-250 
(Caso queira auxiliar na entrega nos dias da doação, sinta-se convidado)  

Associação Um Ato de amar / Amamos -  Serviço de Acolhimento
Institucional para Crianças e Adolescentes no Município de Osasco/SP. 

Ação Solidária

F P adulto/calça 36 36 14 anos
Brenda Olimpia Mendes Alves dos Santos F G adulto/44 39/40 15 anos
Emilly Vitoria Camargo F 14 14 34/35 10 anos

F P adulto 36 15 anos
F 6 26 6 5 anos

Maria Laura Miguel F M  M M 7 meses
Marilua Mielczarek Rabelo F P/ calça P 36 16 37/38 15 anos
Valéria da Cruz Silva F RN/P Fralda RN/P P 2 meses
Arthur Henrique Miguel M 6 6 27/28 5 anos
Arthur Queiroz da Cru M M adulto/ 38 M adulto 37/38 7 anos
Bryan Vinicius Miguel de Oliveira M 3 3 20 2 anos
David Rafael Miguel Nogueira M 7 7 22 8 anos
Getulio de Souza Neto M GG/ calça 46 EG adulto 41/42 15 anos
Julian da Conceição Souza M XXG/ calça 50 XXG adulto 46 15 anos
Lorenzo de Oliveira M 5 5 23/24 3 anos

M 3 3 1 ano22











Como se tornar mais produtivo - pare de procrastinar, 
elimine as distrações e aumente sua produtividade.
 
- Pense de formas produtivas 
- O que é importante e o que não é, para eliminar 
- Crie hábitos e corrija vícios

Para dar fim a todos os maus hábitos que envolvem procrastinar, 
separamos uma lista de livros e aplicativos que auxiliam na produtivi-

dade, foco e comportamentos.

O pode do hábito.
 
- Aborde transformações 
- Entenda sobre seus hábitos

Procrastinação - Guia cientifico sobre como parar de 
procrastinar (definitivamente)
 
- Objeção em utilizar formas cientificas de combater a 
procrastinação 
- Administração correta do seu tempo

PROCRASTINAR
NUNCA MAIS!



Focus To-Do: Pomodoro & Tarefas
 
- Utiliza a técnica de alta concentração em um tempo de-
terminado e curtos períodos de descanso 
- Sinaliza os períodos 
- Lista tarefas e organiza prioridades

Diferentes aplicativos que auxiliam na produtividade e concentração:

Diferentes livros e aplicativos, para diferentes perfis, vale a leitura, vale 
a dedicação em aprimorar-se no foco e atenção nas atividades que por 

vezes tornam-se tão difíceis. Descomplicaremos o cotidiano e apri-
moraremos nossas formas de completar atividades.

Todoist
 
- Lembretes, anotações e prazos 
- Inclusão de todas as atividades diárias 
- Capacidades de anexos e estatísticas de uso

Priority Matrix
  
- Matriz de tarefas 
- Categoriza tarefas e suas urgências 
- Visualizar com clareza suas principais tarefas
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Zamioculcas 
Além de possuir folhas lindas e brilhantes, essa planta 

de nome difícil aceita ambientes com pouca lumino-
sidade e pouca rega, folhas duradouras e fáceis de 

manter sem muitos cuidados.

Jiboia 
 Essa planta é linda, normalmente fica pendente sem 
gerar preocupação ao espaço, suas folhas são mais 
difíceis de cair e ela não precisa ser regada todos os 

dias, um verdadeiro sucesso na sua sala.

Espada-de-São-Jorge
Bem versátil quando se trata de luz, assim como a 
Jiboia, essa planta não tem fácil queda de folhas, e 
o melhor de tudo, essa belezinha, pode ser regada 
num intervalo de 20 dias, perfeita demais.

Na maioria dos escritórios é comum que façam o uso de 
ar condicionado e que a iluminação natural seja baixa.

Esses pontos fazem com que o hábito de ter plantas no es-
critório seja mais complexo que o normal. Por outro lado, 
um escritório com plantas fica tão lindo não é mesmo? 

Além de tornar o ambiente mais relaxante e tranquilo.

Então vamos a algumas plantas que são lindas e se dão 
bem com o espaço.

Por Aline Lima - Gestão de Pessoas

Plantas para escritório



Nosso gestor Reynaldo Zumiotti deu início a 
um MBA de Gestão de Projetos na USP, nossas 

felicitações ao novo ciclo.

Em março nossa colaboradora Queli deu início 
a um MBA de Gestão Financeira Avançada na 

UNIP, nossas felicitações ao novo ciclo.

Reynaldo Zumiotti
Time de Desenvolvimento

Queli
Time de Administração

A Conecto é cheia de talentos incríveis, que não param de evoluir. 
Dedicamos este quadro com a intenção de parabenizar, incentivar 

e acolher nossos colegas que terminaram ou iniciaram ciclos 
maravilhosos.



Seja bem-vindo 
anmoura@conecto.com.br

Início em 22/11/21 

Andrey Moura
Time de Desenvolvimento

Seja bem-vindo 
adcarvalho@conecto.com.br

Início em 22/11/21 

Adailton Silva
Time de Tecnologia da Informação

Seja bem-vindo
ealmeida@conecto.com.br

Início em 22/11/21 

Erik Almeida
Time de Desenvolvimento



Seja bem-vindo
jcarvalho@conecto.com.br

Início em 22/11/21 

José Welligton
Time de Desenvolvimento

Seja bem-vinda
gcamargo@conecto.com.br

Início em 22/11/21 

Gabriela Camargo
Time de Desenvolvimento

Seja bem-vindo
lministro@conecto.com.br

Início em 29/11/2021 

Leonardo Silva
Time de Suporte





Para seguir com as boas práticas em todas as solicitações que a 
empresa pede, criamos um guia de solicitação de crachá, que auxilia 

no processo de solicitação e produção.

Esta solicitação deve ser feita ao time da Agência Conecto.

O primeiro passo do pedido do crachá, é que ele seja feito nos dias 
de segunda ou terça, e a entrega sempre será feita na sexta-feira da 

mesma semana, na sala do time da Agência Conecto.

Em casos de urgência do pedido, um email deve ser enviado para: 
lcsilva@conecto.com.br

Abaixo algumas dicas importantes para que a foto seja aprovada:

- Use fundo branco ou de tom claro, para destacar o seu rosto

- Posicione a câmera no ângulo mais frontal possível,  com o rosto 
também virado para a luz (tirar uma foto de costas para o sol, pode 
esconder você)

- Sorria (ou não, você é quem decide)

- Não use máscaras, chapéus ou quaisquer adereços que descarac-
terizem sua imagem profissional 

Em casos de dúvida, envie um email para: lcsilva@conecto.com.br



NOSSOS PARCEIROS
Ao longo de 2021 a Conecto fechou várias parcerias que visam em 
especial o crescimento profissional e pessoal de cada colaborador, 

nossos parceiros oferecem mais de 100 cursos, sendo eles de 
educação infantil, idiomas, Graduação, Pós, MBA entre 

outros cursos de aperfeiçoamento.

Agora mão na massa, vamos iniciar 2022 com aquela 
matrícula tão sonhada?

Para entender mais sobre as porcentagens de descontos oferecidos
 entre em contato com o time de Gestão de Pessoas em: 

gpessoas@conecto.com.br


