
 Dia dos pais na Conecto

é cheiO de amor

nosso primeiro cliente

onde tudo começou



Alô leitor! Mês a mês, nossa principal proposta é reunir todas as principais pautas que sejam de 

maior interesse corporativo. Nós pesquisamos e produzimos todo conteúdo que tem a sua cara, 

isso mesmo, tudinho pensando em você! Só tem um detalhe: estamos sentido falta da sua 

participação, ideias e temas que podem ser abordados aqui nesse espaço que é nosso! Se teve 

alguma ideia, se acha necessário falarmos sobre alguma pauta, estamos aqui para lhe ouvir! Envie 

suas ideias, críticas ou observações em: gpessoas@conecto.com.br
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ÚLTIMAS INAUGURAÇÕES

03

Meu Atacarejo 



21/07/2022 

São José dos Campos, SP

Assaí 



26/07/2022 

Ceilândia, DF

Assaí

28/07/2022 

Campina Grande, PB



As duas datas buscam enfatizar 
e comunicar sobre a importância 
e aos cuidados seja  nos pré 
cuidados a saúde da mãe e do 
bebê, aprimorando informações 
sobre todos os cuidados da 
saúde da gestante neste período 
de tanta delicadeza. 



A amamentação previne, imuniza 
e fortalece o bebê, e o leite 
materno é considerado o melhor 
alimento do mundo, contendo 
todos os nutrientes necessários 
para os primeiros seis meses de 
vida da criança, ainda que a 
introdução alimentar seja feita, é 
indicado manter a amamentação 
como suplemento alimentar até 
os dois anos de idade. 

Dia Mundial da Amamentação

Dia da Gestante

01/08 e 15/08

Data carregada de amor e carinho
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Data carregada de amor e carinho
05



Dia do Estagiário

Feliz dia do Estagiário!

18/08 

Uma fase de muito desafios, aprendizado e crescimento.

Nossas felicitações por cada grande e pequena fase dessa 
carreira que está sendo construída. Que seja acolhido, 
respeitado e valorizado por toda empresa, que será sua 
referencia no comecinho da sua história!
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Erick
eowada@conecto.com.br
Suporte

03/08

Gabriela
gcamargo@conecto.com.br
Desenvolvimento

07/08

Francisco
fmedeiros@conecto.com.br
Suporte

12/08

Aline 
amsantos@conecto.com.br
Recursos Humanos

22/08

Robson
rpinto@conecto.com.br
Gestão Ativa

24/08

Fabio
fmuller@conecto.com.br
Gestão Ativa

26/08

Aniversariantes 
do mês

Parabéns! Muita saúde, paz, alegria, 
prosperidade, amor, e uma infinidade 

de coisas boas em sua vida
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José
jcarvalho@conecto.com.br 
Desenvolvimento

16/08

Ricardo
ramorim@conecto.com.br 
Consultoria

21/08

Wilson
wfelix@conecto.com.br
Desenvolvimento

21/08

Marcelo 
msilva@conecto.com.br
Desenvolvimento

31/08

Thomas 
tformigoni@conecto.com.br
Criação de conteúdo

26/08

Parabéns! Muita saúde, paz, alegria, 
prosperidade, amor, e uma infinidade 

de coisas boas em sua vida

Aniversariantes 
do mês

agarajau@conecto.com.br
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A data tem como objetivo lutar pela educação básica que é de 
direito de todas as crianças, e de que cada uma tenha uma 
acesso a essa primeira etapa tão importante e edificante.



Que a educação infantil seja 

um direito de todas as crianças!

Dia Nacional da

Educação Infantil

25/08

10



11

Dentre tantas coisas que possam tornar o dia das crianças felizes certamente 
um brinquedo é uma delas. Estamos chegando a uma data que é delas, o dia das 
crianças! Pode parecer que ainda esta longe, porém para manter organização e 
arrecadar o máximo possível de brinquedos para crianças carentes, a Instituição 
Um Ato de Amar em parceria com a Conecto irá arrecadar brinquedos novos e 
usados desde o dia 01 de Agosto até o dia 30 de setembro. 



Como o nome da campanha já diz "Faça uma criança ainda mais feliz", propõe 
trazer alegria e não deixar passar a data que alegra tanto o coração dos 
pequenos! Encantando e trazendo um sorriso para cerca de 1000 crianças!



Em caso de dúvidas o time de Gestão de Pessoas estará disponível para auxiliar 
em: gpessoas@conecto.com.br

01 de agosto a

30 de setembro 

Projeto um ato de amar + 



Após uma sugestão notamos que individualmente os times vem 
fazendo algumas ações para presentear ou auxiliar um 
colaborador em alguma data especial, seja noivado, casamento 
ou até mesmo lua de mel. E como somos entusiastas desses 
bons momentos! Em alguns desses casos a Conecto pode 
presentear o colaborador em uma ocasião única que merece 
ser comemorada com um mimo, que é preparado com todo 
amor! Mas para que isso aconteça, inicialmente precisamos 
saber o que esta acontecendo, por vezes, a data acaba 
passando e pode parecer que todos sabiam, entretanto, o time 
que se responsabiliza de preparar tudo acaba não obtendo 
essa informação. Por isso, com todo carinho, se você ou 
alguém do seu time está passando por uma data incrível e única 
nos informe em: gpessoas@conecto.com.br
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Feira Agro Copercana

Participação do colaborador Renato 

Frutuoso na Feira Agro Copercana
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Parabéns especial, cheio de carinho 
e amor nesse momento incrível da 
vida, o Henrique e sua esposa que 
estão à espera de um bebê. Que 
vocês possam aproveitar cada 
segundo deste momento incrível.

Mudanças de Time Mateus Luís  
esta saindo do time Controle de 
Qualidade e indo para o time de 
Gestão Ativa.

Mudanças de Time João Barbosa 
esta saindo do time de Suporte e 
indo para o time de Desenvolvimento.







As vezes, começos podem ser 
subestimados. Talvez não o ato 
de começar,  mas as 
circunstâncias que levaram a 
este começo. Todo começo é 
resultado de uma fagulha, de 
uma vontade, de uma 
necessidade, de uma vontade 
de fazer diferente, todo grande 
começo provém de um desafio.



Nossa história começou em 
2002, num pequeno escritór io e 
uma equipe de 6 pessoas. Entre 
eles,  o denominador comum era: 
mudar o varejo no Brasi l .  



Mas para isso, t ínhamos que 
começar de algum lugar.  



No mês de Agosto, a equipe 
chegava na cidade de Curit iba 
para fazer a implantação do 
nosso sistema em duas lojas do 
nosso primeiro cl iente.



Imaginem só, um sistema novo, 
uma empresa nova, uma série 
de coisas que poderiam dar 
errado naquele processo. Por 

mais que entre os envolvidos 
contava-se tranqui lamente, mais 
de 100 anos de experiência 
combinada em Varejo,  ainda 
sim, foi  um desafio.



Duas lojas irmãs, com nomes 
diferentes. Uma delas, a Diva, já 
t inha mais de dois anos de 
mercado e estava bem 
consol idada no varejo 
curit ibano, a outra loja,  
chamava-se Musa, e ia ser 
inaugurada com o nosso 
sistema.



Foram dias de muito trabalho, 
noites com poucas horas de 
sono, refeições apressadas, mas 
no f inal ,  todos os PDVs das 
duas lojas t inham sido 
implantados e estavam 
totalmente operacionais,  
trabalhamos muito,  e ao f inal  de 
tudo, tudo o que se via nos 
rostos da equipe era um 
semblante de gratidão.



E foi  assim que tudo começou, 
uma história de sucesso que 

1° Cliente
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transformou a pequena 
Conecto, em uma das l íderes 
absolutas no segmento de 
tecnologia para o varejo no 
Brasi l .  



Depois de tantos começos, 
implantações, e viradas de loja,  
olhos externos podem achar que 
tudo isso se tornou corr iqueiro,  
mas, algumas pessoas 
poderiam, novamente, teimar.  
Um começo nunca é corr iqueiro.  
A ocorrência daquela mesma 
combinação de fatores, tantas 
vezes, ao longo de 20 anos de 
história,  não é nada menos que 
extraordinário.  



Muitos destes começos, se 
tornaram relações duradoras, 
com tantas pessoas, relações 
de amizade, respeito e parceria.



A Conecto, que começou em um 
pequeno prédio com 8 pessoas, 
hoje cresceu, são inúmeras 
salas espalhadas entre 6 
edif ícios. Mas seu espír ito,  
curiosamente, ainda é o mesmo. 
A equipe, que naquela manhã de 
agosto era composta por 4 
pessoas, cresceu, e mais de 150 
pessoas fazem par te deste 
sonho hoje.   



As duas lojas,  seguem firmes e 
for tes, no mesmo endereço 
central  de Curit iba, elas 
expandiram para salões de 
beleza e para a internet,  se 
tornando referência em varejo 
de beleza e cosméticos no 
estado.



Depois de algum tempo, nós 
fomos por caminhos diferentes, 
mas o impacto que um deixou na 
história do outro, ainda 
perdura.



Dizem que algumas coisas 
acontecem por acaso. Será?



Vinte anos depois,  na cidade a 
negócios, passaram novamente 
pela XV de Novembro, no 

centro da capital  paranaense, o 
que poderia ter sido reduzido a 
um comentário ' ‘ah, olha lá,  este 
foi  o nosso primeiro cl iente’ '  
através da janela do carro, 
acabou se tornando uma visita 
surpresa, onde motivados pela 
curiosidade de saber como 
estava o o cl iente, Alejandro e 
Márcia entraram na loja,  deram 
uma olhada, e perguntaram pelo 
proprietário.



Sr.  Carlos Wanzo, o proprietário 
e fundador da loja,  inicialmente, 
não os reconheceu, mas quando 
ouviu o nome 'Conecto',  as 
lembranças voltaram como num 
estralo,  e então os recebeu no 
piso superior da loja,  depois de 
uma boa conversa sobre o 

“Grandes 

realizações são 
possíveis 

quando se dá 
importância 

aos pequenos 
começos.”
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passado, o futuro, e tudo o que 
aconteceu nestes 20 anos de 
história.  e de como as duas 
empresas haviam crescido, cada 
uma do seu jeito e combinaram 
de se reencontrar em São Paulo. 
Duas décadas depois,  nosso 
primeiro cl iente ainda está com 
as por tas aber tas, com um 
negócio que prospera a cada 
dia.  E isso nos dá uma 
opor tunidade única de olhar

para trás,  e relembrar com 
satisfação, carinho e orgulho, 
todos os anos da nossa história,  
e como ele,  Sr.  Carlos Wanzo, 
todas as pessoas que junto com 
a gente, acreditaram em tantos 
começos.



Em vinte anos, são mais de 600 
cl ientes e mais de 34 mil  pontos 
de venda, e tudo começou aqui,  
nestes dois pequenos PDVs.
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Por Alejandro Codina /  Marcia Monteiro / Thomas Formigoni




Nossa parceria com a FIAP oferece descontos 

para nós colaboradores, cônjuges e filhos!

Como garantir o benefício: 

(Para a aplicação do benefício, os documentos devem ser enviados para a FIAP até o 

dia 15 do mês anterior ao início das aulas. Caso contrário, será contabilizado apenas 

no mês seguinte. Para a Graduação, o benefício deve ser renovado semestralmente.)

Abaixo os benefícios:  

• 10% OFF no valor das mensalidades dos cursos de Graduação e 

colégios: FIAP School e Módulo.

• 20% OFF no valor das mensalidades dos cursos de MBA e SHIFT, nos 

formatos presencial e on-line.

• Colaborador: declaração do RH, último holerite ou CTPS.


• Cônjuges e filhos: Certidão de Nascimento ou Casamento do 

beneficiado, e o documento de vínculo do colaborador da empresa 

parceira.

Graduação e Colégios: helpcenter@fiap.com.br


MBA: atendimento@fiap.com.br


SHIFT: shift@fiap.com.br

Contatos para ativação do benefício: 
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