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“Nada menos PRODUTIVO do que tornar 
EFICIENTE algo que nem deveria ser feito!”
Peter (Ferdinand) Drucker (19/11/1909, Viena/AUS – 11/11/2005, Califórnia/EUA), 
Ele foi um escritor, professor e consultor administrativo, considerado pai da gestão 
moderna. O mais reconhecido dos pensadores do fenômeno da globalização sobre 
a economia e das organizações. Ficou famoso por seu conceito de “gestão por 
objetivos”, ou seja, a gestão caracterizada como um método de planejamento e 
avaliação, baseado em fatores quantitativos. 

Essa edição presta reco-
nhecimento à Declara-
ção de MISSÃO dos CRC-

seres, nosso mantra sagrado! 
Em momentos delicados, nos 
apegamos àquilo que nos faz 
sentir seguros de que a vida 
faz sentido. É assim quando 
buscamos a Deus pela ora-
ção, o aconchego da família, 
dos amigos. Fazemos isso com 
os colegas de trabalho, com 
quem, unidos, dividimos a 
maior parte de nosso tempo, 

nos dedicando com afinco 
para alcançar metas individu-
ais e de grupo que nos levam 
a fazer o nosso melhor por nós 
e pelos outros. Guardados 
por limites éticos que garan-
tem que podemos contar de 
cabeça erguida, ao chegar-
mos em casa, o que fizemos 
durante o dia, podemos nos 
orgulhar de proporcionarmos 
mais conforto, segurança e 
qualidade de vida para os 
que amamos. Por extensão, 

engrandecemos a comuni-
dade onde aplicamos e mul-
tiplicamos esses princípios. 
Soma-se a isso o orgulho de 
que oferecemos soluções 
de recuperação de crédito 
e ao orçamento de milhares 
de pessoas físicas e jurídicas. 
Tudo isso com um máximo de 
contribuição social quando 
empregamos e desenvolve-
mos milhares de jovens, que 
trabalham gerando baixís-
simo impacto ambiental fa-

zendo tudo sem poluir o meio 
ambiente e consumindo mais 
de 70% da energia que con-
sumimos para funcionamento 
de computadores, ilumina-
ção e conforto ambiental, 
gerada por placas de coleto-
res solares.

CRCseres UNIDOS POR UM PROPÓSITO:
“Recuperar créditos e clientes com ações eficientes e 

éticas, gerando prosperidade sustentável!”
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MENSAGEM  
DA 
DIRETORIA

à conclusão de que de 
“novo” não existe nada. 
Só o doloroso “CAIR DA FI-
CHA” pelo qual a maioria 
de nós passa ao visitar o 
legado de grandes pen-
sadores quando falam 
da condição de sermos 
e estarmos todos interco-
nectados. É fácil constatar 
que não existe felicidade 
duradoura se não for in-
clusiva e compartilhada 
com nossos semelhantes. 
Disso se encarregou Jesus 
Cristo ao tirar o “NÃO” do 
inicio da frase de Confúcio 
e enriquecer seu conteú-
do proativo quando nos 
diz: “FAÇA AOS OUTROS O 
QUE GOSTARIA QUE FIZES-

SEM A VOCÊ!”. Pensadores 
mais recentes como Jonh 
Nash (matemático retra-
tado no filme UMA MENTE 
BRILHANTE) quando com-
pleta Adam Smith (o Pai 
da Economia Moderna) e 
postula “NA LIVRE COMPE-
TIÇÃO, TODOS GANHAM 
QUANDO CADA UM FAZ O 
QUE É MELHOR PARA SI... E 
PARA TODOS OS OUTROS!” 
Somos treinados para 
sermos extremamente 
competitivos, uma mar-
ca registrada de todos 
nós CRCseres. Apenas me 
ocorre perceber que nos-
sa competitividade pode 
ser amplificada pela coo-
peração. Uma coisa não 

precisa ser excludente da 
outra. EU SER VENCEDOR 
“OU” OS OUTROS GANHA-
REM. Como diz Jim Collins 
em seu clássico FEITAS 
PARA DURAR, a mente hu-
mana há que se libertar 
da ESCRAVIDÃO do “OU” 
e partir para o revelador 
descobrimento de solu-
ções “E”. Sim, podemos e 
devemos SER INDIVIDUAL-
MENTE VENCEDORES “E” 
OS OUTROS TRIUNFAREM 
TAMBÉM!
Convido a todos para 
uma jornada desafiadora, 
vencer a TIRANIA do “OU” 
e praticarmos o “E” para 
VENCERMOS MAIS QUE 
JUNTOS, UNIDOS! 

Ricardo Mendes  
Diretor Executivo CRC

TRIUNFAMOS JUNTOS 
QUANDO VENCEMOS 

UNIDOS!
Refletindo sobre os tempos 
em que vivemos, cheguei 

HORA de TER FÉ E 
SEGUIR EM FRENTE, 
CUIDANDO UM DO 

OUTRO! 
Na mensagem de vídeo 
transmitida pelos nossos 
canais de comunicação 
CRC no princípio de abril 
passado, em plena Pás-
coa, o CEO CRC Rodrigo 
Carvalho dirigiu-se aos 
CRCseres referindo-se ao 
momento difícil mas de 
esperança em que todos 
vivemos. Dada a impor-
tância de suas palavras, 
achamos importante 
transcrever sua fala na ín-
tegra:

em frente, sabendo que o 
futuro a Deus pertence e 
que o que pertence a Ele, 
é sempre o melhor pra nós. 
Queria agradecer nesse 
momento pela vida de 
cada um de vocês! Vocês 
que são fundamentais pra 
nós, com quem tivemos 
o privilégio de conviver 
como em uma família que, 
apesar de todas as dificul-
dades, Deus tem susten-
tado. Aproveito esse mo-
mento para recomendar 
que cuidem-se, cuidem 
dos seus próximos, de seus 
familiares, de seus colegas 
de trabalho. Nós estamos 
passando uma fase difícil, 
mas com o apoio um do 
outro venceremos pois, 
com certeza, Deus tem 
preparado o que é me-
lhor pra nós. Fiquem com 
Deus!” 

MENSAGEM  
DO CEO
Rodrigo Carvalho | CEO CRC

“Olá, tudo bem? É um pri-
vilégio enorme estar aqui 
passando uma mensagem 
pra vocês. Me chamo Ro-
drigo Carvalho, sou CEO 
da CRC, da nossa Família 
CRC e, para mim, é real-
mente um privilégio fazer 
isso nessa data tão espe-
cial da morte e ressurrei-
ção de Jesus Cristo, nosso 
rei, aquele que veio no 
mundo para nos salvar! Por 

falar em salvar, vivemos 
um momento muito difícil 
para a humanidade, mas 
é justamente nesse mo-
mento que devemos lem-
brar que Deus cuida de 
tudo, Deus está no contro-
le de tudo. Devemos crer 
nisso, continuar tendo fé, 
continuar prosperando e 
seguindo em frente. Com 
certeza aqueles que têm 
fé vão continuar seguindo 
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ESTRELAS ALÉM do TEMPO 
(HIDDEN FIGURES/USA 2016) 
Em plena Guerra Fria, Estados Unidos 
e União Soviética (1961) disputam a 
supremacia na corrida espacial ao 
mesmo tempo em que a sociedade norte-
americana lida com uma profunda cisão 
racial, entre brancos e negros, onde negros 
não podem frequentar os mesmos locais 
que os brancos. Tal situação é refl etida 
também na NASA, onde um grupo de 
matemáticas negras é obrigado a trabalhar 
à parte. É lá que estão Katherine Johnson 
(Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia 
Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monáe), 

grandes amigas que, além de provar sua competência dia após dia, 
precisam lidar com o preconceito arraigado para que consigam ascender 
na hierarquia da NASA.

VER, LER e Navegar

FEITAS PARA DURAR - Práticas bem-
sucedidas de empresas visionárias – 
Jim Collins e Jerry I. Porras (USA 1995) 
FEITAS PARA DURAR ensina a usar esses 
resultados fantásticos para tornar as 
empresas duradouras. “O livro não aborda 
líderes carismáticos e visionários. Não trata 
de conceitos de produtos, nem de insights de 
mercados visionários. Não fala simplesmente 
sobre como ter visão corporativa. Este 
livro se refere a algo imensamente mais 
importante, duradouro e substancial. 
Aborda as empresas visionárias”. Assim 
escrevem Jim Collins e Jerry I. Porras em seu 

livro inovador que destrói mitos, traz novas perspectivas e orienta de 
forma prática aqueles que desejam construir empresas que se tornarão 
referência e sobrepujarão o tempo. Baseados em 6 anos de pesquisa na 
School of Business de Stanford.

FEITAS PARA DURAR - Práticas bem-
sucedidas de empresas visionárias – 
Jim Collins e Jerry I. Porras (USA 1995) 
FEITAS PARA DURAR ensina a usar esses 
resultados fantásticos para tornar as 
empresas duradouras. 
líderes carismáticos e visionários. Não trata 
de conceitos de produtos, nem de insights de 
mercados visionários. Não fala simplesmente 
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importante, duradouro e substancial. 
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ESTRELAS ALÉM do TEMPO 
(HIDDEN FIGURES/USA 2016) 
Em plena Guerra Fria, Estados Unidos 
e União Soviética (1961) disputam a 
supremacia na corrida espacial ao 
mesmo tempo em que a sociedade norte-
americana lida com uma profunda cisão 
racial, entre brancos e negros, onde negros 
não podem frequentar os mesmos locais 
que os brancos. Tal situação é refl etida 
também na NASA, onde um grupo de 
matemáticas negras é obrigado a trabalhar 
à parte. É lá que estão Katherine Johnson 
(Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia 
Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monáe), 

grandes amigas que, além de provar sua competência dia após dia, 

CRCteca
Dia 23 de abril se comemora o DIA MUNDIAL 
do LIVRO. Nessa sugestiva data foi anunciado 
o projeto CRCteca, nossa biblioteca 
corporativa, que pretende criar, organizar e 
disponibilizar acesso fácil a todos os CRCseres 
como suporte às ações de desenvolvimento 
técnico e comportamental, versando sobre 
temas que passam, dentre outros, por 

comunicação, liderança, trabalho em equipe, 
autoconhecimento e gestão do tempo. O acervo 
físico estará disponível na Sala do Coworking de 
T&D no CAP – Centro de Atenção às Pessoas, no 
1º Andar do Anexo II, e os livros digitais podem 
ser acessados em uma pasta específi ca na Rede 
CRC e/ou ainda no link: \\pandora\CRCteca. 
VENHA CONHECER a CRCteca!

ESPAÇO ENTRETENIMENTO 
Prencha, Troque por Cupom e Concorra 
A partir desta edição, teremos mais uma 
seção regular: o “ESPAÇO ENTRETENIMEN-
TO” que, além das bem-humoradas aven-
turas da “Tira do Zé Sujinho e sua turma”, 

continuam as dicas pra Ver&Ler da CRC-
Teca, e também vamos oferecer jogos, 
como Caça-Palavras, Sudoku, Labirinto e 
outros especialmente criados e cheio de 

pistas pra você buscar nos aprendizados 
obtidos nos Programas de Treinamentos 
CRC, bem como nas matérias dessas e 
outras edições do CONEXÃO CRC. 
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ra de Operações da Divisão/
CRC iniciou o post de agra-
decimento pela conquista 
do cobiçado prêmio “ME-
LHOR GESTORA DA CARTEIRA 
SANTANDER 2020”. “O ano 
de 2020 foi um ano de muito 
aprendizado, de se reinven-
tar na busca constante pelo 
resultado! Agradeço a Deus 
por realizar esse sonho do 
meu coração, a meu time, 
que não mede esforços e está 
comigo pra tudo, e à CRC por 
todo o suporte e confi ança 
no meu trabalho! Agradeço 
a toda equipe do Santander 
pela parceria, profi ssionalismo 
e por esse reconhecimento 
tão importante pra mim!”, fi -
naliza nossa campeã Andrea. 
A ela, os nossos parabéns e 
a declaração de ORGULHO 
POR VOCÊ CRCSER! 

Divisões de Operações 
DIVISÃO de OPERAÇÕES I 
Destaque Gestão SANTANDER 
2020

Andrea Flores
DIRETORA DE OPERAÇÕES DIVISÃO I

DIVISÃO de OPERAÇÕES II 
PRCV BRADESCO 2020 CRC 
Consignado

de Henrique Costa - fi gu-
rinha carimbada nos Hits 
CRC, marcaram presença 
no lugar mais alto do po-
dium. Aqui vale abrir um 
parêntesis para o mérito 
do atual Gerente Executi-
vo da área Adenilson Cha-
ves, que engloba a Cartei-
ra BRADESCO Consignado, 
bem com seu antecessor 
Guilherme Almeida, que 
foram incansáveis nos es-
forços de planejamento e 
gestão de todo o Time de 
CRCseres Especiais, para 
quem desejamos muita 
festa e comemoração, 
“...sem os quais não teria 
sido possível chegar aos 
resultados que chegamos. 
Sozinhos somos um CPF, 
como um time, na foto, so-

Simone Higuti 
DIRETORA DE OPERAÇÕES DIVISÃO II

SENSO DE EQUIPE E MERITOCRACIA II 

Esse princípio fundamental 
de nossa ideologia organizacio-
nal na CRC ganhou uma dimen-
são inestimável nesses tempos 
de NOVO NORMAL onde apren-
demos que nossa sobrevivência 
depende de CUIDARMOS UNS 
DOS OUTROS. Oprah Winfrey, 
a grande entrevistadora da TV 
americana, postou esses dias: 

“Um antropólogo mostrou um 
jogo para as crianças de uma 
tribo africana... Colocou uma 
cesta de frutas perto de um 
tronco de árvore e disse-lhes: 
A primeira criança a chegar à 
árvore vai obter o cesto. Quan-
do deu-lhes o sinal de início, 
surpreendeu-se que estivessem 
a caminhar juntos, de mãos da-

NUBANK e CRC
Construíndo Relacionamentos Saudáveis e Resultados Sustentáveis 

Consolidando relaciona-
mentos a despeito das difi -
culdades impostas pelo atual 
momento, nossa equipe, sem-
pre que pode, prima pelo es-
tabelecimento de saudáveis 
relações com o time de nossos 
Contratantes, para garantir o 
perfeito alinhamento na bus-
ca de estratégias de sucesso 
no alcance de nossos objeti-
vos comuns. Nessa edição do 
CONEXÃO CRC, fi ca o registro 

de um jantar muito agradável 
com a equipe do NUBANK no 
dia 12 de maio em São Pau-
lo.  Depois de uma agenda 
de trabalho muito produtiva, 
Diniz Conde e Marcelo Ajzen, 
gestores do NUBANK, Rafael 
Cardoso e Simone Higuti, da 
CRC, reforçaram compromis-
sos brindando à mesa que 
ninguém é de ferro: NUBANK e 
CRC - SAÚDE e PROSPERIDADE 
SUSTENTÁVEL! 

No alto: Diniz Conde (NUBANK), Simone Higuti (CRC); Em baixo: Rafael Cardoso (CRC) 
e Marcelo Ajzen (NUBANK)

“Sobre quando entrega-
mos nossos sonhos nas mãos 
de Deus!” Com essa frase 
Andrea Flores, nossa Direto-

Pra não perder o cos-
tume, como já é de praxe 
todos os anos, dessa vez 
nossos valorosos CRCseres 

do BRADESCO Consignado 
CRC, sob o comando de 
Simone Higuti, Diretoria de 
Operações II, e a gerência 

mos a CRC. Esse troféu não 
é meu, tem toda uma en-
grenagem bem ajustada 

Atrás: 
Henrique Costa
(Gerente BRA 
Consignado); 

Guilherme Almeida 
(Superintendente BRA);

 Na frente: 
Adenilson Chaves

(Gerente Executivo BRA 
Comercial & Consignado); 

Simone Higuti
(Diretora de Operações 

Divisão II)

garantindo pras 
coisas acon-
tecerem.”, co-
menta Simone 
Higuti – Diretora 
de Operações 
da Divisão II 
CRC.

“UBUNTU” – Promover a harmonia e a integração 
pela confi ança e o respeito mútuo na integridade 
entre o discurso e a prática compartilhada entre os 
CRCseres registradas nas Políticas de Gestão de 
Pessoas CRC

das até chegarem à árvore e 
partilharem os frutos! Quando 
ele lhes perguntou: “Por que 
fi zeram aquilo, quando todos 
podiam correr e obter o cesto 
apenas para si? Eles responde-
ram com espanto: “Ubuntu!”. 
Na sua civilização signifi ca: “Eu 
sou porque nós somos”.  Isto é, 
como é que um de nós pode ser 
feliz enquanto o resto é miserá-
vel? Aquela tribo sabe o segre-
do da felicidade que se perdeu 
em todas as sociedades que as 
transcendem e que se conside-
ram sociedades civilizadas. E 
Oprah fi naliza:

“SEJA GRATO PELO QUE TEM E ACABARÁ POR TER MAIS.”
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Na manhã do dia 26 de 
abril, uma segunda-feira, os 
CRCseres Aprendizes foram 
surpreendidos com uma ca-
lorosa recepção com direito 
a um delicioso lanche e uma 
preleção que foi dada pelo 
Superintendente de Pesso-
as CRC, Álvaro Reis, que fez 
questão de estar pessoalmen-
te levando essa mensagem 
de agradecimento, motiva-
ção e CUIDADO (Tema da 
Campanha de abril). Veja 
o que eles disseram depois: 
“Um grande reconhecimento 
que me motivou ainda mais 
a fazer meus deveres com 
êxito. Espero continuar fazen-
do um ótimo trabalho para 
continuar crescendo!”, disse 
Emerlon Nascimento; “Saber 
que nossos esforços estão sen-
do reconhecidos nos motiva 
para continuarmos na trilha 
dessa jornada... BORA FA-
ZER ACONTECER!”, destacou 
Nikael Lima; “Todos fi camos 
muito emocionados. Sou mui-
to grata pelos gestores incrí-

veis que a CRC tem. Por eles 
dedicarem tempo para fazer 
isso por nós!”, afi rmou Carol 
Silva; “Não sabia que existia 
o Dia Comemorativo dos Jo-
vens Aprendizes... Descobri 
que somos importantes para 
a CRC, assim como a CRC é 
importante em nossas vidas.”, 
concluiu Claudia DIas; “Foi um 
momento muito importante, 
que trouxe grande sensação 
de pertencimento e inclusão 
para nós CRCseres Aprendi-
zes!”, colocou Aline Monteiro; 
“As palestras nos deixaram 
refl etindo sobre qual caminho 
queremos seguir... Muito obri-
gado pelo carinho e atenção. 
SOU GRATA POR FAZER PARTE 
da FAMÍLIA CRC!”, assinalou 
Gabriele Nobre; e “É gratifi -
cante e motivador ver o apoio 
e o cuidado que a CRC tem 
conosco. A CRC está me en-
sinando que trabalhar é muito 
além de cumprir tarefas... É 
SOBRE SE SENTIR BEM EM SU-
PERAR METAS e OBJETIVOS!”, 
completou Nicole Pereira.

Ações do CAP – CENTRO de ATENÇÃO às PESSOAS
MOTIVOS PARA AGRADECER – 24 de abril - Dia do CRCser Aprendiz

Mais importante que moni-
torar e estar bem na pontuação 
do FIBCorp, é o esforço contínuo 
de melhoramentos. Se conside-
rarmos que tudo, coisas, espaços 
e pessoas que vemos que estão 
sempre mudando com o tempo, 
temos que investir em conhecer 
o movimento daquilo que não 

vemos: A ENERGIA. É cada vez 
mais importante no estudo da 
ambientação, do paisagismo, 
iluminação e ventilação em um 
projeto. O que é o vento senão 
o ar, que não vemos, em movi-
mento e se fazendo sentir? Hoje, 
no ocidente, cada vez mais pro-
jetistas usam o Feng Shui, uma 
ciência oriental desenvolvida há 
milhares de anos com base nas 
fi losofi as “I Ching” e “Taoísta”, 
que têm o propósito de equili-
brar a energia em movimento 
nos ambientes de forma a gerar 
boas e positivas vibrações. O 
Feng Shui parte do fundamento 
de que existe uma relação entre 
o corpo humano e os ambientes 
frequentados. Que as interações 
podem ser benéfi cas ou não, 

dependendo da energia que é 
compartilhada. Essa energia é 
conhecida como “Chi”. O “Chi” 
é considerado a força vital que 
está em constante movimento 
nos espaços, onde há interações 
benéfi cas e negativas, sendo im-
portante conhecer e planejar 
como o ambiente local afetará 
o fl uxo do Chi. A tradução literal 
de Feng Shui é “Vento-Água”, 
elementos com muita fl uidez, 
capazes de trazer coisas boas, 
assim como dissipar más vibra-
ções.  O professor Aroldo Para-
guassu, Consultor/Diretor do IEU, 
há oito anos responsável pelo 
processo de monitoramento 
da positividade na CRC afi rma: 
“É importante planejar ações 
que contemplem não apenas o 

que é visível e palpável, como 
estruturas, acessos, equipamen-
tos etc. Há que se estabelecer 
políticas e padrões de relaciona-
mento que estimulem a cultura 
de paz e harmonia, tão necessá-
rias para induzir à criatividade e 
ao bem-estar, gerando um fl uxo 
espiral virtuoso de energia po-
sitiva. A tão almejada, ESSA TAL 
FELICIDADE!”

FIBCorp CRC 2020: CRCseres FELIZES – Hora de aplicar Ações de Melhoria! 

Prof. Aroldo Paraguassu 
DIRETOR CONSULTOR IEU

Lança  mento do PROGRAMA CRCtalks 
Círculo de Palestras com Temas Relevantes aos CRCseres

Em 17 de maio aconte-
ceu, de forma virtual, a pri-
meira das palestras do Projeto 
CRCtalks. O tema “Liderança 
Positiva” foi discorrido pela 
psicóloga Susy Dias, sócia 
fundadora da Moving RH, 
com 25 anos de experiência 
em gerenciamento estraté-
gico e executivo na área de 
Recursos Humanos. “O CRC-
talks pretende apresentar 
metodologias ágeis e atuais, 
com o objetivo de desenvol-
ver nossos líderes com temas 
apresentados por reconheci-

dos especialistas de renome 
no mercado , oferecendo 
ferramentas de grande re-
levância para o processo 
decisório efi ciente e efi caz” 
destacou Aline Leite, na foto 
entregando o livro “A Pergun-
ta Defi nitiva 2.0 – Como as 
empresas que implementam 
o net promoter score prospe-
ram em um mundo voltado 
para o cliente”, best seller de 
FRED REICHHELD sorteado en-
tre os participantes, cuja ga-
nhadora foi a coordenadora 
CRC Germana Alexandre.
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“Enriqueceu meu conhecimento na área de telemarketing argumentativo e mudou minha atitude de comprador quase 
compulsivo. Me tornei uma pessoa com a vida financeira estável e equilibrada. Hoje, evito o endividamento!” 

Francisco Carlos Martins – Recuperador de Créditos

“Mudou o olhar crítico sobre trabalhar em um Call Center. É meu local de trabalho e é onde gosto de estar e me 
desenvolver da melhor forma possível. É onde consigo ter empatia pelo outro, escutar, propor soluções, buscar desafios 
e brilhar. A CRC me ajudou a voltar a estudar  para me atualizar e agora é só uma questão de tempo para alcançar o 

crescimento profissional que tanto almejo... Sei que entrei aqui para me destacar. Obrigado CRC, pelas oportunidades!” 
Lumdila Targino – Recuperadora de Créditos

“Aprendi muito e tive muito suporte da minha equipe. Esse aprendizado contínuo corporativo, mudou e muda em muito a 
minha vida todos os dias”. Wagner Junior – Assistente de Desenvolvimento

“Aqui conquistei muitas coisa. A maior delas foi o sonho de minha casa própria que sempre foi o sonho de minha vida. 
Aprendi aqui que podemos ser LUZ na vida de alguém e que sonhos se realizam, basta você crer, trabalhar duro e não 

deixar nenhuma oportunidade escapar”. Ana Raquel Mendes – Coordenadora de Cobrança

“A CRC foi meu primeiro emprego, iniciei em 2013 na carteira da Esplanada Tive a oportunidade de ser selecionada para 
auxiliar financeiro e hoje sou assistente financeiro. No total são oito anos e alguns meses de empresa. A CRC para mim é uma 

mãe. Me sinto feliz pelo que faço e por fazer parte de sua história!” Gleiciane Souza – Assistente Financeiro

“Vi e fui parte da entrega de resultado estabelecida pelo Banco SANTANDER, onde alcançamos 110% da meta em 
ambas as carteiras (ESCOB Varejo e Gestora), foi um grande feito histórico e que marcou para sempre a minha vida!” 

Francisco Carlos Martins – Recuperador de Créditos

“Quando iniciei aqui, o número de salas era bem reduzido. Haviam poucas salas no prédio da Matriz e no Mezanino do 
Anexo II, onde naquele tempo funcionava  a operação do Banco PAN e BRADESCO. Pude acompanhar a evolução da 
empresa que hoje graças a Deus aumentou bastante e emprega muitas pessoas”. Hellen Fernandes – Analista de Custos

“Em uma ação social com crianças, como CRCser Voluntário, tive a oportunidade de me fantasiar de “Homem Aranha. 
Nesta ação uma menina de pouco mais de seis anos me perguntou: “Existe “Homem Aranha” moreno?” Entender essa 

pergunta no contexto social de pobreza e vulnerabilidade , foi um grande aprendizado sobre representatividade e sobre o 
nosso papel social. Então respondi: “Existe um “Homem Aranha” para cada país. No Brasil ele é da sua cor! O semblante de 

felicidade da criança foi incrível!” Wagner Junior – Assistente de Desenvolvimento

“Orei por um emprego que tivesse bons gestores, próximo de casa e que me desse tempo para ficar com os meus filhos.” 
Glaucivany Gomes Torres Silva – Recuperadora de Crédito

“Além da CRC estar crescendo a cada dia, podendo dessa forma dar oportunidade de emprego a tantas pessoas 
(olha só quantas vidas estão sendo transformadas)... trabalho em equipe pois juntos sonos mais fortes! Além de todo o 
trabalho social em que somos envolvidos com a oportunidade de nos colocarmos no lugar do outro e ter compaixão. 

Viver e CRCser é intenso e dinâmico!”  Lumdila Targino – Recuperadora de Créditos

Como a CRC mudou a sua vida?

Que fato marcante você presenciou na CRC?

CONTE SUA HISTÓRIA 
Você faz a história da CRC! 

A seção “CONTE SUA HIS-
TÓRIA” faz hoje sua estreia 
dando conta das inúmeras 
contribuições que nos têm 
chegado. Não podia ser di-
ferente, somos mais de 4.000 
CRCseres, e cada um de nós 
com uma experiência muito 
particular que, na sua totalida-
de, contam essas quase duas 
décadas. Durante anos acu-
mulamos histórias ricas, cheias 
de revezes e realizações que 
nos ensinam a dar valor a 
tudo que conquistamos com 
nosso suor e determinação. 
Aqui, alguns dos casos sele-

cionados para serem deta-
lhados. Confira se sua história 
está aqui, caso não, não de-
sanime, continue acreditando 
e perseguindo seu sucesso, 
breve ele será destaque. A 
campanha continua no ar, 
as inscrições são realizadas 
através do link https://forms.
gle/9frhVJgATQvb5hVR6. Res-
ponda uma enquete rápida 
sobre sua história na CRC para 
descrevermos sua história. Ela 
pode ser selecionada para ser 
publicada nas próximas edi-
ções do CONEXÃO CRC.

PROGRAMA FIQUE BEM 
Dia Mundial da SAÚDE

Em parceria com o plano de saúde 
HAPVIDA e com a participação do psicó-
logo Matheus Rebouças, a live abordou 

temas relacionados com a ansiedade e 
deu dicas valiosas de alimentação saudá-
vel, exercícios de físicos e de respiração.
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Roda de Conversa VAGNER 
BENTO – No último dia 29 de mar-
ço, como previsto no Programa 
de Treinamento da Superinten-
dência de Pessoas, Gerência de 
Treinamento, hoje a cargo de 
Aline Leite, foi levada ao ar uma 
Roda de Conversa Virtual que 
possibilitou a todos os CRCseres 
que participaram - com gente 
das diversas unidades, inclusive o 
CEO Rodrigo Carvalho, um enri-
quecimento com as experiências 
contadas por Vagner Bento, nos-
so Superintendente de Processos 
e Projetos: “...muito interessante, 
não só pela história pessoal, como 
também pela carreira profi ssional 
dele. O fato de ele sempre deixar 
clara a importância das pessoas 
em todos os processos, pois nin-
guém faz nada sozinho!”, desta-
cou Adenilson Chaves, Gerente 
Executivo de Cobrança.

PDL – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 
Iniciada a jornada CRC 2021

Em grande estilo e com 
um clima de muita alegria e 
expectativa, retomamos os 
treinamentos de nossos líderes, 
que esse ano foi apresentado 
com um novo conceito: AGO-
RA A SELEÇÃO PARA A  ACA-
DEMIA de LÍDERES CRC passa a 
ser baseada nos resultados do 
PAD - Programa de Avaliação 
de Desempenho CRC. Dentre 
os participantes, a Academia 
de Líderes CRC, e parte do PDL 
- do Programa de Desenvolvi-
mento de Líderes. As turmas  fi -
nalizaram o Módulo I - Gestão 
de Equipes da “Jornada CRC”. 
O Módulo II foca o tema Fee-
dback e Comunicação. Veja 
o depoimento de alguns par-
ticipantes: “Ramon conduziu 
com muita didática... A todo 
momento estávamos deba-
tendo e aperfeiçoando nossas 
competências.”, falou Thaís 
Mariana de Araújo – Supervisora 

SANTANDER; “...O mais gratifi -
cante é saber que foi apenas o 
ponta pé inicial para uma nova 
gestão de Líderes EDUCADORES 
que farão a diferença na vida 
de seus liderados.”, salientou 
Michelli Riccelli – Supervisora 
SANTANDER  (Acordos PF); “Sa-

ber pensar fora da caixa é algo 
que poucos fazem... Atraés do 
PDL temos a oportunidade de 
execitar essa arte, buscando 
mais inovações, conhecimen-
tos e experiências!”, disse Josy 
Gouveia – Supervisora Riachelo; 
“Rico em detalhes, dinâmicas e 

conceitos... Como diz o provér-
bio chines de Lao-Tsé, “SE DERES 
UM PEIXE A UM HOMEM, PODES 
ALIMENTÁ-LO POR UM DIA. SE O 
ENSINARES A PESCAR, VAIS ALI-
MENTÁ-LO POR MUITOS DIAS!”, 
concluiu Luiz Le Fort – Supervisosr 
de Segurança da Informação.

DIA DAS MÃES 
Homenagem às 
Mães CRCseres e às 
Mães dos CRCseres

Mais uma vez, nesse perí-
odo do ano, o NRS CRC pres-
ta justa homenagem àquelas 
que nos geraram, cuidam e 
confortam. Em um momento 
em que todos precisamos de 

TROCA de EXPERIÊNCIAS – RODAS de CONVERSA 

muito afeto e carinho, são esses seres 
iluminados que nos recarregam as ba-
terias e nos fazem crer em dias melho-
res, onde nos esforçamos para sermos 
PESSOAS MELHORES.

de todas as unidades se inscre-
veram e participaram do evento 
virtual: “As dicas da Laila contri-
buíram diretamente 
na vida profi ssional e 
pessoal, proporcio-
nando mais incentivo 
em vestir a camisa da 
e m p r e s a 
e ir em 
busca dos 
o b j e t i -
vos!”, dis-
se Renan 
Ferreira, Supervisor Bradesco; 
“É inspirador ouvir a jornada de 
crescimento de cada colega, 
obstáculos que superaram, ...me 
identifi quei muito como pessoa 
e profi ssional... Experiência ma-

Roda de Conversa LAILA SA-
PIENZA – Outro esperado e con-
corrido momento foi a Roda de 
Conversa que teve como foco 
as experiências de Laila Sapien-
za, Superintendente de Opera-
ções da unidade CRC Vinhedo, 
SP. Advogada, especialista em 
gestão organizacional pela FGV, 
no dia 23 de abril Laila esteve 
disponível às curiosidades dos 
p a r t i c i -
pantes e 
foram mui-
tas as con-
tribuições 
das pes-
soas que, 

ravilhosa...”, afi rmou Fernanda 
Pintor, Coordenadora de Backo-
ffi ce – Vinhedo.

Roda de Conversa GUILHER-
ME ALMEIDA – Em nada fi cou de-
vendo o sucesso que fez a Roda 
de Conversa com Guilherme Al-
meida, Superintendente Executi-
vo BRADESCO, que foi ao ar em 
14 de maio. Todos os participan-
tes ouviram muitas experiências 
e dicas úteis para aplicar, bem 
como capricharam nas pergun-
tas: “Momentos de troca de co-
nhecimentos e integração entre 
os CRCseres... uma experiência 
engrandecedora e fi co feliz por 
ter participado”, frisou Solon Fer-
reira, Analista de Resultados.
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Ações do NRS CRC
FAMÍLIA CRCser FELIZ - AVÓS, PAIS e FILHOS, O RENASCER da ESPERANÇA! 

Edilêd a Barreto Mendes, 
nossa Diretora Jurídica e Exe-
cutiva do NRS – Núcleo de 
Responsabilidade Socioam-
biental CRC, no último dia 31 
de março, ganhou da Tatia-
na Mendes, a Maria Helena, 
sua primeira netinha, com 
quem posa na foto junto ao 
avô Ricardo Mendes, em 
uma referência ao Dia das 
Mães e em reforço à Família 
CRC no Dia Internacional da 
Família (15 de maio). Edilêda 
é uma fi el defensora da inte-
gridade, um importante valor 

organizacional CRC, 
pilar fundamental dos 
instrumentos e tratados 
de nosso Compliance. 
Pedagoga e advoga-
da, Edilêda sempre 
reforça sua crença no 
exercício da solida-
riedade como fator 
fundamental na for-
mação de nossos CRC-
seres: “Em sintonia com 
a Superintendência de 

Compliance, o NRS CRC sem-
pre promove oportunidades 
de participação e acesso à 
experiência de 
ser voluntário 
em ações que 
promovem o 
bem aos mais 
necessitados. 
E n t e n d e m o s 
que, para se-
rem completas, 
as pessoas pre-
cisam exercitar 
a fraternidade 

e a compaixão.”, afi rmou Edi-
lêda. Nessa edição, com a 
proximidade de agosto, mês 
comemorativo dos Pais, ilus-
traremos a campanha Famí-
lia CRCser Feliz com um jovem 
e recente pai que trabalha 
na CRC observando a lega-
lidade e a prática de nossos 
atos trabalhistas: o Advogado 
Leonardo David (Assessor Ju-
rídico Trabalhista da Diretoria 
de Controladoria e Finanças), 
na foto com a esposa Márcia 
Rodrigues Azevedo e a fi lha 
Lucy Nascimento Azevedo (8 

meses). A eles 
e a todos da 
Família CRC, 
os inspirado-
res versos de 
Bráulio Bes-
sa: “Família é 
quem sabe 
amar; respei-
tando o di-
ferente; tem 
apoio, tem 

CRCser SOLIDÁRIO – PÁSCOA 
Donativos às Crianças da Associação PESTALOZZI 

Mais uma campanha promovida pela força 
solidária dos CRCseres foi levada a cabo entre 
março e abril, quando os CRCseres foram con-
vidados a angariar alimentos e roupas para 320 
crianças mantidas pela Associação Pestalozzi. 
É uma entidade de Assistência Social que tem 
como objetivo a defesa dos direitos das pes-
soas com defi ciências intelectuais múltiplas e 

TGD – Transtornos Globais de Desenvolvimento, 
oferecendo serviços especializados em educa-
ção, saúde, trabalho, esporte, cultura e lazer, 
acolhendo crianças e jovens de zero a 18 anos. 
A Urna Solidária esteve por toda CRC colhen-
do doações e palpites. Além da felicidade de 
ser solidário, os que mais se aproximaram foram 
premiados.

DOAÇÕES de CAMPANHAS – Entrega das doações de Kits de Higiene 

No dia 4 de maio, gestores 
da CRC estiveram na Casa 
de Nazaré (Lar de Idosos) 
para entregar, na presença 
de dirigentes e benefi ciários 
da instituição, os kits de higie-

ne arrecadados, referente à 
campanha do NRS, “Eu Sou 
a Cara da CRC” (Fevereiro 
2021). Foi um momento mui-
to especial. Conhecemos a 
Dona Valda, uma senhora 

muito simpática e engraçada. 
A Casa de Nazaré, sob os cui-
dados da Irmã Jozenira, que 
fi ca na Rua Padre João Pia-
marta, 465 no bairro Parreão, 
em Fortaleza, CE. Mais uma 
vez tivemos a oportunidade 
de exercitar a veia solidária de 
nossos CRCseres. “É gratifi can-
te poder participar das cam-
panhas sociais da empresa 
e saber que isso ajuda outras 
pessoas...” disse Rosangela Al-

ves (Recuperadora de Crédito 
vencedora da campanha). A 
prática voluntária do bem aos 
excluídos e mais necessitados, 
mesmo em tempos difíceis 
sempre respondem com sua 
participação. Retransmitimos 
os sorrisos de agradecimento 
recebidos, a todos que partici-
param e aos que fi zeram doa-
ções. “A GENTILEZA e a BON-
DADE VALEM MUITO e NÃO 
CUSTAM QUASE NADA!”

CÍRCULO de POSITIVIDADE – #VaiPassar – Grito de Resiliência dos CRCseres
O hashtag é inspirado em 

uma passagem do Rei Davi 
que, querendo testar um de 
seus conselheiros, pediu que 
o velho homem gravasse em 
um de seus anéis uma única 
frase que fi zesse feliz todos 
que a lessem. Dado um pra-
zo bem curto, ocupou-se por 
dias o pobre homem sem ob-
ter sucesso em criar a frase 
esperada pelo rei. Já prestes 
a desistir, lastimava-se pelos 
jardins do palácio quando 
encontrou o jovem Salomão, 
fi lho de Davi, então com ape-
nas 12 anos. Contou-lhe do 

seu desespero e viu Salomão 
rabiscar na areia do chão a 
frase que fi cou célebre como 
A Frase do Anel do Rei Davi, 
que liderou por quarenta anos 
as doze tribos que formavam 
o povo hebreu e que se reu-
niriam na região da Palestina: 
“ISSO TAMBÉM VAI PASSAR!”, 
como forma de apoiar aque-
les que na linha de frente ou 
em atividades essenciais se sa-
crifi cam expondo-se aos riscos 
que têm vitimado tantos de-
les. Causa justa que passamos 
a adotar também. Como Ati-
vidade Essencial, nossos CRC-

seres estão dando tudo para 
facilitar a vida das pessoas e 
evitar que tenham que se des-
locar para buscar produtos e 
serviços em estabelecimen-
tos comerciais, fi nanceiros e 
públicos. Quantas pessoas 
tiveram seus problemas resol-
vidos por nossa intermedia-
ção remota sem precisarem ir, 
por exemplo, a uma agência 

bancária? Esses e outros tan-
tos motivos de deslocamentos 
que foram evitados represen-
taram muitas vezes preserva-
ção da saúde de inúmeras 
pessoas. Isso representa um 
serviço inestimável à socie-
dade. ORGULHEM-SE CRCSE-
RES, VOCÊS SÃO HERÓIS DESSE 
“NOVO NORMAL!”

amor; em tudo aquilo que 
sente; é quem você quer cui-
dar é quem quer cuidar da 
gente. Família é quem tem o 
dom; de estar ao nosso lado; 
segurando nossa mão; no ca-
minho a ser trilhado; Família é 
quem tem o dom; de cuidar 
e ser cuidado.”


