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04 de JULHO, DIA do OPERADOR CRC!
ALTO DESEMPENHO COM ESPÍRITO OLÍMPICO:
“O MAIS RÁPIDO, O MAIS ALTO, O MAIS FORTE – JUNTOS”

SUPERANDO NOSSAS PRÓPRIAS MARCAS!

O

lema olímpico “O MAIS
RÁPIDO, O MAIS ALTO,
O MAIS FORTE - JUNTOS”
dos jogos da era moderna,
cuja edição de 2020 aconteceu em TOKYO, no JAPÃO, entre 23 de julho e 08 de agosto
de 2021, está SEMPRE presente
na rotina da CRC. A propósito
da cultura oriental, no TAO TE
KING (Lao Tzu, 2.500 aC), base
da ﬁlosoﬁa taoísta, está escrito: “O MELHOR ATLETA QUER
SEU OPONENTE NA MELHOR

FORMA!” O verdadeiro desaﬁo está sempre muito mais nos
conﬂitos internos que nos impedem de focar em MELHORAR A
NÓS MESMOS CONTINUAMENTE sem cedermos à arrogância
e à acomodação da perigosa
ZONA de CONFORTO! É preciso deﬁnir o rumo a perseguir:
A BUSCA da EXCELÊNCIA, MELHORAR PRIMEIRAMENTE A NÓS
MESMOS!
O Programa “ReconheSER”
CRC constrói referências de

inspiração ao homenagear
anualmente os CRCSeres que
se destacam. Isso acontece
a partir de indicadores de desempenho operacional, mas
também de dedicação e ﬁdelidade. No
lançamento,
foram
16 os CRCSeres agraciados pelos 10, 15 e
20 anos de

4 de JULHO - DIA do OPERADOR de TELEMARKETING

“Eu treinei 4 ANOS para correr 9 SEGUNDOS.
Tem gente que não vê RESULTADOS em
2 MESES e DESISTE”!
Usain St. Leo Bolt, (Sherwood Content, Jamaica,
21.08.1986). Ex-velocista campeão olímpico. O único atleta
na história a tornar-se tricampeão em duas modalidades
de pista em Jogos Olímpicos, sendo também dez vezes
campeão mundial. Considerado o homem mais rápido do
mundo, chamado de Lightning (relâmpago, raio).

casa. Na sequência, foi a vez
dos CRCSeres com “+3” e “+5”
anos. SEJA TAMBÉM UM CRCSer
DESTAQUE. MOSTRE QUE VOCÊ
SE GARANTE! (Leia mais nas páginas centrais dessa edição).

MENSAGEM
DA

DIRETORIA
Ricardo Mendes
Diretor Executivo CRC

ORGULHO DE CRCSer!
Me ocorre que no Chile,
um país sujeito a frequentes e
destrutivos terremotos, as famílias costumam se orgulhar
de ter na um médico, entre
seus membros, um padre e,
principalmente, um “Carabinero del Cuerpo de Bomberos”. Todos os bombeiros
do Chile são voluntários. Ser

CRC Prêmio NICE CX
de Excelência!
NICE CX Excelence Award
2021 é o mais novo prêmio
internacional que conquistamos. É mais um reconhecimento à nossa busca incessante
pela entrega de excelentes
resultados com altíssimos padrões de qualidade aos nossos clientes. Esse prêmio é a
coroação de um projeto iniciado no ano de 2018, onde
buscávamos uma solução
tecnológica que possibilitasse
a obtenção de insights estratégicos, resultados qualitativos
e quantitativos que permitisse
compreender a complexida-

bombeiro no Chile é uma mistura de adrenalina e humanidade. Voluntários que abrem
mão de suas vidas normais
para socorrer pessoas ao som
da sirene do caminhão. Todos
os 40 mil voluntários chilenos
têm emprego regular ou são
estudantes, sendo que 4 mil
são mulheres. Há também
idosos aposentados que ainda combatem incêndios ou
ajudam em questões administrativas. Meninos de até 12
anos podem começar a treinar em brigadas mirins para se
tornarem plenos Bombeiros ao
completarem 18 anos. O país
tem cerca de 2,2 bombeiros
para cada mil habitantes, enquanto no Brasil a proporção
é de 0,5 bombeiro para cada
mil habitantes.
Infelizmente, foi preciso
uma situação de risco de contágio, do fechamento dos negócios, do sofrido isolamento
das pessoas, e das restrições
nas relações presenciais, para

se perceber o quanto nosso trabalho de acionamento remoto na intermediação
de relacões entre pessoas e
organizações é importante.
Quantas vidas, quanta dor
certamente poupamos quando nos dispomos a oferecer
os mais diversos serviços via
multicanais, seja na compra
de alimentos, medicamentos,
vestuário, até a viabilização
da telemedicina e a prescrição eletrônica. Em nosso
segmento de foco, que são
os serviços ﬁnanceiros na recuperação de créditos, podemos imaginar quantas pessoas
teriam se contagiado em exposições nas idas às agências
bancárias e terminais eletrônicos de autoatendimento? Se
não fossem os acionamentos
remotos e as soluções oferecidas diariamente por nossos
operadores a milhares de
clientes de nossos Contratantes, provavelmente tudo seria
muito mais difícil. Seja qual for

de e os detalhes de cada informação do nosso negócio,
além de realizar a monitoria e
o acompanhamento de forma automatizada.
Nosso objetivo é uma cobrança cada vez mais inteligente, desonerando a equipe
de qualidade de tarefas repetitivas, focando nossos esforços em ações mais analíticas
que contribuam diretamente
para o aperfeiçoamento do
processo de cobrança. Estabelecemos, então, a parceria
para a aplicação do Nexidia
e, com isso, chegamos a altos níveis de conﬁança na
automatização da monitoria
através do modelo scorecard

construído com avaliação
fonética, métricas exclusivas, processos e pilares do
negócio. Além de todas as
mudanças geradas em nossa
operação, esse case nos premiou na categoria Rookie Of
The Year no Interactions 2021
Awards, consolidando ainda
mais o trabalho que viemos
fazendo até aqui. Agradecemos a parceira da NICE e
Blue6ix pelo projeto de consultoria e expertise na utilização
da Plataforma.
“FAÇA AOS OUTROS O
QUE GOSTARIA QUE FIZESSEM
A VOCÊ!” Ajude seus colegas,
porque o seu sucesso depende do sucesso do time, e que

a solução para essa crise sanitária, uma coisa ﬁcou muito
clara: tanto quanto os heróis
da linha de frente, os proﬁssionais de saúde, nós, AGENTES
DE SERVIÇOS ESSENCIAIS que
atuamos na prevenção pela
disponibilização de alternativas de acionamento remoto,
seremos sempre lembrados e
merecemos nos orgulhar do
que fazemos.
Em tempos difíceis é que
se conhecem os verdadeiros
heróis. Nós, em nossas PA’s,
usando nossas máscaras, monitores, teclados e headsets,
estaremos sempre cuidando
para que a maioria das pessoas possam dar prioridade para
outros compromissos inevitáveis e inadiáveis. Isso porque
NOS ORGULHAMOS DE ESTARMOS A SERVIÇO DA SAÚDE E
DA VIDA DAS PESSOAS!
#OrgulhoDeSerOperador /
#OrgulhoDeCRCSer

MENSAGEM
DO CEO
Rodrigo Carvalho
CEO CRC

é construído pelos resultados
de cada um de vocês. Assim,
sempre nos é possível evoluir.
Obrigado a todos que fazem parte desse enorme case
de sucesso. Vamos em frente!

ZÉ SUJINHO “VIVER & MORRER”
(Da Série “Filosofando e Interagindo com a Inteligência Artificial no NOVO NORMAL”)

Releitura em dois quadros, do original de Charles M. Schulz PEANUTS (Charlie Brown e Snoop)
EXPEDIENTE
Superintendência de Pessoas - Gerência de Desenvolvimento Humano CRC e Assessoria de
Comunicação Corporativa do IEÚ – Instituto Empresa Útil. Tiragem de 3.000 exemplares. Jornalista
responsável: João Vargas MTb 1256JP – Rua Pedro Borges, 20 – mezanino II B – Centro – Fortaleza-CE
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ESPAÇO ENTRETENIMENTO – Prencha e Concorra

VER, LER e Navegar

Vídeos, Séries, Livros
e Sites

CRCteca
Imagine um lugar onde você pode gratuitamente: Ver as grandes pinturas
de Leonardo Da Vinci; Escutar músicas em MP3 de alta qualidade; Ler
poesias de Fernando Pessoa; Ler obras de Machado de Assis ou a Divina
Comédia; Ter acesso às melhores histórias infantis e vídeos da TV ESCOLA;
E muito mais... Esse lugar existe! Uma bela biblioteca digital, desenvolvida
em software livre e o Ministério da Educação
disponibiliza tudo isso, bastando acessar o site: www.
dominiopublico.gov.br Só de literatura portuguesa são
732 obras!

AMIZADES IMPROVÁVEIS (THE
FUNDAMENTALS OF CARINNG (USA
2016 – Original NETFLIX)
Bem (Paul Rudd) é um escritor que decide
tornar-se cuidador após sofrer uma
tragédia pessoal. Seu primeiro cliente,
Trevor (Craig Roberts), possui distrofia
muscular; o jovem de 18 anos, apesar de
sua condição, tem uma boca bem afiada
quanto aos cuidados que receberá de Ben.
Juntos, eles embarcam em uma viagem
por todos os lugares com os quais Trevor
ficou obcecado assistindo ao noticiário de
TV, incluindo seu Santo Graal: o buraco
mais profundo do mundo. No caminho,
eles conhecem a jovem Dot (Selena Gomez) e também uma futura
mãe, Peaches (Megan Ferguson), que embarcam na aventura da dupla.
Aventurando-se pela primeira vez além das fronteiras de seu mundo
milimetricamente calculado, eles descobrem o que é ter esperança e
amigos de verdade. .

CANAL CONFIDENCIAL: compliance@crc.net.br

“A CORAGEM DE SER IMPERFEITO
- Como aceitar a própria
vulnerabilidade, vencer a vergonha e
ousar ser quem você é.” Brené Brown
(USA 2020 - Ed. Sextante)
Primeiro lugar na lista do The New York
Times, Brené Brown ousou tocar em
assuntos que costumam ser evitados
por causarem grande desconforto. Sua
palestra a respeito de vulnerabilidade,
medo, vergonha e imperfeição já teve mais
de 25 milhões de visualizações. Viver é
experimentar incertezas, riscos e se expor
emocionalmente. Mas isso não precisa ser
ruim. Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida
de fraqueza, mas a melhor definição de coragem. Quando fugimos
de emoções como medo, mágoa e decepção, também nos fechamos
para o amor, a aceitação e a criatividade. Por isso, as pessoas que se
defendem a todo custo do erro e do fracasso acabam se frustrando e
se distanciando das experiências marcantes. Por outro lado, as que se
expõem e se abrem para coisas novas são mais autênticas e realizadas,
ainda que se tornem alvo de críticas e de inveja. Brené Brown concluiu
que fazemos uso de um verdadeiro arsenal contra a vergonha de nos
expor e a sensação de não sermos bons o bastante, e que existem
estratégias eficazes para serem usadas nesse ‘desarmamento’. Nesse
livro, ela apresenta suas descobertas e estratégias bem-sucedidas,
toca em feridas delicadas e provoca grandes insights, desafiando-nos
a mudar a maneira como vivemos e nos relacionamos.
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CAMPANHA #VACINEI

Eu Cuido de MIM e de VOCÊ!
“Cuidar dos CRCSeres
é um dos nossos maiores
objetivos. Desde o início
da pandemia implantamos ações para reforçar
o distanciamento e outras
medidas de proteção sanitária.” Com essas palavras
Álvaro Reis (superintendente de Pessoas CRC) abre
a campanha que pretende estimular os CRCSeres
a aderirem ao Plano Nacional de Imunização em
andamento. Entendemos

que a vacinação é um ato
de cuidado coletivo: CUIDAR DE VOCÊ SIGNIFICA
CUIDAR TAMBÉM DE TODOS AO SEU REDOR.
Mais que isso, você
pode ser multiplicar dessa
ideia adotando e exibindo
a mensagem do BOTOM
“#VACINEI”
espalhando
cuidado e afeto a todos os
CRCSeres. ADOTE ESSA BANDEIRA COLOQUE O BOTTOM
“#VACINEI” NO PEITO ONDE
BATE O CORAÇÃO!

VALORES CRC

FOCO NO RESULTADO

”Conquistar e ampliar continuamente o atendimento a novos e tradicionais
clientes, superando metas e otimizando sempre a relação custo/benefício de
cada decisão, por mais simples que seja”

Mais que saber fazer é
preciso QUERER fazer: Essa
é a diferença que faz a ATITUDE. Conta Levi Dias de
Santana, na edição nº19
da revista “Bombeiros em
Emergência” (São Paulo/
SP), uma história verídica
que ilustra muito bem esse
princípio:
A mãe, parou ao lado
do leito de seu ﬁlho de 6
anos, que estava morrendo de leucemia. Como
toda mãe, ela desejava
que seu ﬁlho crescesse e
realizasse seus sonhos. Por
causa da leucemia terminal, isso não era mais possível. Ela pegou a mão do
menino e perguntou: “Filho, você já pensou o que
gostaria de ser quando
crescer?” “Mãe, eu queria
ser um bombeiro!” A mãe
sorrindo disse: “Veremos o
que posso fazer.” Mais tarde, no mesmo dia, ela se
dirigiu ao corpo de bombeiros. Explicou a situação
de seu ﬁlho e perguntou
sobre a possibilidade de
o garoto dar uma volta
no carro dos bombeiros
em torno do quarteirão.
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O chefe dos bombeiros
prontamente respondeu:
“PODEMOS FAZER MAIS
QUE ISSO! Fique com seu
ﬁlho pronto às sete horas
da manhã, daqui a uma
semana, ele será um bombeiro honorário por todo o
dia. Passará o dia no quartel, comerá conosco, e
sairá para atender as chamadas de incêndio! E se a
senhora nos der as medidas dele, conseguiremos
um uniforme, com chapéu
e emblema de nosso batalhão, um casaco amarelo
e botas iguais aos que usamos também.” Na semana seguinte, o bombeiro
chefe buscou o garoto no
hospital, o vestiu em seu
uniforme de bombeiro e o
escoltou do hospital até o
caminhão dos bombeiros.
O menino foi levado até o
quartel central. Ele estava
maravilhado. Ocorreram
três chamados naquele dia e o garoto esteve
presente todos os três. Em
cada chamada, ele pode
ir em veículos diferentes: no
caminhão tanque, na van
dos paramédicos e até no
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carro especial de chefe do
corpo de bombeiros.
Todo o amor e atenção que foram dados ao
menino por ﬁm o tocaram
profundamente, e por isso
ele viveu três meses mais
do que previam todos os
médicos. Até que em uma
noite, suas funções vitais
começaram a cair muito
depressa, então a enfermeira chefe começou a
chamar ao hospital toda
a família. Lembrando do
dia que o garoto tinha
passado com os bombeiros, ligou para o chefe, e
perguntou se seria possível
enviar um bombeiro para
o hospital nesse momento
de passagem, para ﬁcar
ao lado do menino.
O chefe dos bombeiros
respondeu: “PODEMOS FAZER MAIS QUE ISSO! Estaremos aí em cinco minutos. E
quando você ouvir as sirenes e vir as luzes de nossos
carros, avise no sistema de
som que não se trata de
um incêndio, e sim o corpo de bombeiros visitando
um de seus mais honrados
integrantes. E você pode-

ria abrir a janela do quarto
dele? Obrigado!”
Cinco minutos depois,
a van e o caminhão com
escada Magirus chegaram
ao hospital, ergueram a
escada até o andar onde
estava o menino e 16 bombeiros subiram. Com autorização da mãe, eles o
abraçaram, e falaram o
quanto o amavam. Com
um sopro ﬁnal, o menino se
voltou para o chefe e perguntou: “Sou mesmo um
bombeiro?” “Sim, e você é
um dos melhores”, respondeu o chefe. E com aquelas palavras, o menino
sorriu e fechou seus olhos
para sempre.
Reﬂita: PIOR DO QUE
VOCÊ QUERER FAZER E
NÃO PODER, É PODER FAZER E NÃO QUERER! E você,
diante de um pedido. uma
solicitação de um cliente,
de um colega de trabalho,
o que diria? Diga sempre:
POSSO FAZER MAIS QUE
ISSO!
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FATOS & EVENTOS – 03 de Julho, Dia do Profissional de RH
No dia 03 de junho comemoramos o Dia do Proﬁssional de
Recursos Humanos. Nossos
CRCSeres tiveram um momento muito especial, conduzido
com maestria pela especialista
em Gestão de Pessoas Kellen

Aguiar - escritora com mais
de 17 anos de atuação com
foco no Desenvolvimento Pessoal, Proﬁssional e Mentoria.
No encontro, Kellen abordou
a importância do proﬁssional
dentro da organização e a res-

ponsabilidade com os colaboradores. Ao ﬁnal do evento, os
times GDH e DP foram presenteados com uma planta que
representa a continuidade e
o cuidado de todo o trabalho
dos proﬁssionais da Área de

Pessoas precisam ter em dar
suporte aos líderes, os principais
gestores de nossos RECURSOS
HUMANOS! “Plantamos juntos
uma semente de muitos frutos!”, concluiu Álvaro Reis – Superintendente de Pessoas CRC.

quei em prática no meu dia a
dia”, explicou Daiseane da Silva Nascimento; “Foi muito bacana a abordagem dos casos
em formato de programa de

auditório, foi um momento
que empolgou todos e reintegrou nossa equipe”, analisou
Fernanda da Silva Ferreira de
Araújo.

OPERAÇÃO VINHEDO SP
CAMPANHA GRAND PRIX – BV ATIVA
Em Vinhedo, os recuperadores da carteira BV Ativa estão participando de uma corrida valendo prêmios incríveis. A Campanha Grand Prix BV Ativa premiará os CRCSeres que cumprirem a
nossa missão de recuperar créditos e clientes de maneira ética
e sustentável! Bora Fazer Acontecer!

INOVAÇÃO NO TREINAMENTO
SÉRIE “REALITY”:
CASOS DE COBRANÇA CRC
No mês de julho passado, o
time de treinamento e desenvolvimento realizou o primeiro evento da série “Casos
de Cobrança”. Em um novo
formato, pensado a partir de
programa de auditório com a
participação dos recuperadores, de forma dinâmica e participativa, os telespectadores,
neste caso, os recuperadores,
a partir de uma introdução de
situações simuladas de acionamento, sugerem formas diferenciadas para resolver situações que ocorrem durante os
atendimentos com os clientes.
O objetivo é instigar os recuperadores a pensarem em diferentes formas e alternativas
de negociação, bem como
aprenderem com análises
críticas de cada alternativa
apresentada, discutindo seus
prós e contras. Veja alguns dos
depoimentos de participantes

desse primeiro evento do “Casos de Cobrança CRC” com a
equipe de recuperadores do
Bradesco Cartões EAAVM: “Eu
amei o treinamento, foi muito
útil para o nosso aprendizado,
foi uma forma de aproximar a
equipe trazendo temas cotidianos do atendimento”, contou Maria Alzeline Lázaro da
Costa; “...achei super divertido, ajudou na argumentação,
pois vimos outros amigos da
equipe trazendo alternativas
de argumentos que já colo-

DIA DOS PAIS – Homenagem aos Pais CRCSeres e aos Pais dos CRCSeres
Mais uma vez, nesse período
do ano, o NRS CRC presta justa
homenagem àqueles que nos
cuidam e orientam. São muitos os momentos onde mais
que palavras de orientação,

nos valemos dos ensinamentos
muitas vezes passado no simples olhar, pela inspiração do
exemplo de conduta que nos
faz seguros. É nos, pais de família, que muitas vezes são mu-
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lheres assumindo duplo papel
na família de hoje, que construímos os alicerces de uma
vida digna, feliz e honrada.
Assim, não poderia ser diferente, como já é de praxe, o GDH

promoveu mais uma merecida
campanha de homenagem
aos Pais CRCSeres e aos Pais
de CRCSeres para expressar o
quanto somos gratos pelo que
ensinam aos seus ﬁlhos.
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SOMOS+SINERGIA
SOMOS+CRC, SOMOS+RESPEITO
à DIVERSIDADE e à INCLUSÃO
No último mês de julho, comemoramos importantes datas.
Dentre elas ﬁgura uma data
muito importante na consolidação dos valores do Time
CRCSer: 28 de junho (Dia do
Orgulho LGBTQIA+) – dia da
inclusão e defesa da diversidade de gêneros, o incondi-

cional respeito pelo “ORGULHO DE SER QUEM SE É”. Para
a manutenção do estado de
plena paz social é importante
não só respeitar, mas defender a todo custo o direito de
SE SER QUEM SE QUER SER e
ORGULHAR-SE DISSO

REALEZA do MILHO – “Arraiá” CRC 2021
Em momentos de descontração e
alegria, no mês de junho os CRCSeres caracterizaram-se com motivos
das Festas Juninas e concorreram
em um bem-humorado concurso de fotos criativas dos estilosos
concorrentes que, além de serem

apresentados nessa edição do
CONEXÃO CRC, renderam-se aos
mimos a caráter dos vencedores. A
todos que participaram, PARABÉNS
PELO BELO ESPETÁCULO QUE NOS
PROPORCIONARAM. ANO QUE
VEM TEM MAIS ARRAIÁ NA CRC!

AÇÕES do CENTRO de SERVIÇOS COMPARTILHADOS

CICLO 2021 FSBRA – FORNECEDOR+SUSTENTÁVEL BRADESCO
No último dia 30 de Agosto aconteceu a visita virtual de mais um ciclo
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do PBRSA - Programa Bradesco de
Responsabilidade Socioambiental,
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que agora passou a
chamar-se
FSBRA
–
Fornecedor+Sustentável
BRADESCO. Com um
check-list mais robusto,
o programa, que prevê uma bateria de testes de consistência de
evidências levadas a
cabo pela equiipe da
DNV-GL, uma das mais
conceituadas empresas
de auditoria e certiﬁcações do mundo, dando
início ao cronograma
que é monitorado pela
equipe da área de suprimento do BRADESCO. O
GT – Grupo de Trabalho
CRC já está em campo,
escalado que foi para
a importante tarefa de

se manter no topo da
última avaliação que
nos atribuiu a melhor
Classiﬁcação de Risco
do PBRSA: BAIXO RISCO.
Geive Soares, Helen Lopes e Elvis Silva, do BRADESCO, apresentaram
as recomendações e
a estrutura do novo ciclo 2021. “Nós, na CRC,
nos orgulhamos de sermos parte do programa
FORNECEDOR+SUSTENTÁVEL BRADESCO, Desaﬁo CRC 2021: MANTER
A CRC NO TOPO!”, aﬁrmou Lia de Paula Santos
– Diretora do Centro de
Serviços Compartilhados
CRC.
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PDL – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES
Jornada CRC 2021 (Agora com Extensão VINHEDO SP)
Mais alguns módulos foram ministrados às turmas do
PDL – Programa de Desenvolvimentos de Líderes/Jornada
CRC 2021. Nos dias 08 e 09/07,
o coordenador de treinamento
e desenvolvimento, Ramon Cidade realizou a Jornada para
Liderança CRC em Vinhedo.
Esse momento faz parte da
Academia de Líderes, que entrou em sua segunda edição
contemplando os líderes de
Vinhedo nos módulos Motivação, Gestão de Mudanças e
Comunicação. O CONEXÃO
CRC registrou as impressões
da primeira Turma do PDL
CRC Vinhedo SP:“... sinceros
agradecimentos ao Instrutor
Ramom Cidade sobre o treinamento com os Líderes na
CRC de Vinhedo SP. Agradeço pela oportunidade de me
fazer evoluir como proﬁssional.
Você é uma grande inspiração ...em fazer acreditar que

podemos ser grandes líderes e
que temos grande potencial”,
disse Felipe dos Santos de Oliveira - Supervisor de Cobrança BV Contencioso (Vinhedo
SP); “...momento incrível onde
tive a conﬁrmação de estar na
empresa certa, no momento
certo, ...conectar sonho, propósito de vida e missão, ...uma
mistura de sentimentos sobre
satisfação em pertencer à
CRC e cumprir aqui o propósito da minha vida que tem sentindo, cuidar de pessoas...“,
aﬁrmou Andressa Fernandes
Dias - Supervisora de Cobrança BV Cartão (Vinhedo SP);
“... uma rica troca de experiências ...com dinâmicas, jogos e simulações. Aprendi a
fazer e a colocar em prática
várias dicas de sucesso, técnicas e recomendações de
suma importância ...conteúdo
bem preparado e atual. Com
certeza será aplicado no meu

dia a dia”, explicou Andressa
Aline Pereira Diniz - Supervisora

de Cobrança BV WO (Vinhedo SP).

4 DE JULHO, DIA DO OPERADOR DE TELEMARKETING
DIA DE TODOS OS CRCSeres

A grande data comemorativa na CRC é o dia em que
comemoramos quem personaliza o sentido de existirmos:
SUA EXCELÊNCIA O OPERADOR CRCSer. 04 de julho (Dia
do Operador de Telemarketing) – dia de quem “FAZ A
VIDA DAS PESSOAS MAIS FÁCIL
EM TEMPOS DIFÍCEIS!”. Assim,
como não podia ser diferente, muitos foram os eventos e
campanhas para homenagear e fortalecer o Orgulho
de CRCSer. Inclusive foi am-

pliado o esforço em recrutar
OPERADORES COM MAIS DE
50 ANOS, pois reconhecemos que a sabedoria dos
mais vividos deve ser incorporada ao nosso ambiente.
Tudo a ver com a campanha
Somos+Sinergia|Somos+CRC,
que agrupa essas características do nosso TIME de CRCSeres. Como forma de agradecimento, realizamos a entrega
a todos os CRCSeres (CE e SP)
de um cartão com chocolate.
Em uma Edição Especial
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OPERADORES, a campanha
Conte Sua História abriu espaço para ouvir especialmente
de nossos operadores: Como
estar na CRC mudou a sua
vida? Você tem alguma história emocionante vivida na

CRC para contar? QUE TAL
COMPARTILHAR CONOSCO?
Os autores das histórias selecionadas foram convidados para
uma sessão fotográﬁca e suas
histórias resumidas estão nesta
edição do CONEXÃO CRC.
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CRC 2021: A Hora de HOMENAGEAR o MÉRITO!
Em mais uma forma de
ampliar o sentimento de ORGULHO e PERTENCIMENTO a
Campanha Somos + CRC e
o Programa ReconheSER fo-

ram concebidos para prestigiar quem se dedica e validar
nosso princípio de MERITOCRACIA tornando públicos os
cases que nos inspiram e nos

O “CONTE SUA HISTÓRIA” desta edição traz o depoimento dos CRCSeres
com mais tempo de casa e dedicação
aos propósitos das empresas CRC. Ostentando seus PINS na lapela, o orgulho de
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enchem de orgulho. Dia 9 de
junho, foi lançado o ReconheSER, que, além de outros fatores leva em conta o tempo
de permanência dos CRCSe-

CRCSer se traduz em algumas palavras
(inclusive do CEO Rodrigo Carvalho, que
ganhou o PIN +3 Anos CRC), dedicadas
aos leitores do CONEXÃO CRC. Ao lado,
a equipe de Comunicação interna da Su-
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res em nossos quadros. Foram
premiados destaques CRCSeres que fazem aniversário por
tempo de casa: +3, +5, +10,
+15 e +20.

perintendência de Pessoas, que fez tudo
com muito esmero pra tornar esse dia
uma feliz lembrança aos agraciados com
o ReconheSER e UMA FORTE INSPIRAÇÃO
PARA TODOS NÓS!
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GALERIA CRC – Conquistamos o NICE CX Excelence Award 2021

A NICE Systems – Empresa de tecnologia israelense com atuação

mundial oferece soluções como
o NICE CXone a centrais de atendimento em pequenas, médias e
grandes empresas, promovendo
otimização da experiência aos
clientes em todos os canais digitais e de voz. O NICE CXone transfere os agentes da central de
atendimento para seus domicílios
(Home Ofﬁce) rapidamente em
uma realidade em que, por questões de segurança sanitária, as organizações estão cada vez mais

pedindo aos funcionários que trabalhem de casa devido à pandemia de COVID-19 (coronavírus). A
NICE InContact é uma plataforma de experiência do cliente na
nuvem. Oferecendo roteamento
omnichannel, análise, otimização
da força de trabalho, automação
e inteligência artiﬁcial (IA). Diante
desse desaﬁo, a NICE, em Parceria com a Blue6ix – Empresa NICE
consultora de implementação,
concederam à CRC - Central

de Recuperação de Créditos o
Prêmio Excelência NICE CX 2021,
Categoria Revelação do Ano. Falando pela Blue6ix, Neiva Mendes
– sócia fundadora declarou: “Ter
um parceiro que adere aos novos conceitos, que destaca seus
times com objetivo de construir
modelos inovadores e disruptivos,
fala muito sobre a empresa que
tem em seu portfólio grandes corporações ﬁnanceiras!”

TROCA de EXPERIÊNCIAS – Novas Edições do RODA de CONVERSA
Roda de Conversa VALTER
CAZASSA – No último dia 17 de junho
foi levada a cabo mais uma live da
Série “Roda de Conversa”. Dessa
vez o centro das atenções foram
as experiências do psicólogo Valter
Cazassa, nosso Superintendente de
Compliance. Pessoa muito querida
Roda de Conversa AROLDO
PARAGUASSU – Dia 21 de julho,
tivemos como convidado do
programa, o professor Aroldo
Paraguassu que, dentre outras
atividades, afere e monitora a
positividade/felicidade dos CRCSeres. Na condição de consultor
independente do IEU – Instituto
Empresa Útil e de ter feito parte

da constituição e planos de ação
do NRS – Núcleo de Responsabilidade Socioambiental CRC, foram muitas as oportunidades de
conhecer melhor essa importante
área. Mais que a máxima de que
todo consultor mostra o que a
gente já sabe, o professor Aroldo
citou o Epitecto (157 DC) “NÃO
HÁ COMO UM HOMEM APRENDER

O QUE ELE ACHA QUE JÁ SABE!”.
“O papel do consultor indepen-

e estimada por todos, Valter, sempre muito alegre, associa vastíssimo
lastro de conhecimentos acumulados por diversas especializações e
mestrado a uma inesgotável fonte
de bom humor. Costumamos dizer
por aqui, que “O “VALTÃO” PERDE O
AMIGO, MAS NÃO PERDE A PIADA!”
dente é observar sem os ﬁltros
naturais de quem está envolvido
com a rotina e perceber novos
cenários e oportunidades que se
apresentam”, e lembra Luiz Fernando Veríssimo, escritor gaúcho
contemporâneo, “QUANDO A
GENTE PENSA QUE TEM TODAS AS
RESPOSTAS, VEM A VIDA E MUDA
TODAS AS PERGUNTAS!”

PROGRAMA FIQUE BEM – SAÚDE e Qualidade de Vida

Em parceria com o plano de saúde HAPVIDA, dando segmento

a um programa de sucesso que
foi implentado no último mês de
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abril, dessa vez nosso público assistiu a live da Amanda Mendes,
especialista em nutrição que tirou
dúvidas e deu dicas valiosas e
práticas sobre “A IMPORTÂNCIA
DE UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E DA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS COM REGULARIDADE.
“Amanda nos mostrou como é
fácil alimentar-se de maneira
saudável. Que depende mais de
atitudes diárias nossas que investimento ﬁnanceiro.”, comentou Lusirene Romão – Coordenadora de
Compras e Suprimento CRC. Já
no dia 12 de julho, o tema abordado pela fonoaudióloga do

HAPVIDA Pricyla Calado foi “CUIDADOS COM A VOZ”. Sorteados
os participantes: Marco Glavina Gerente Executivo de Operações
– Mendes e Cunha – Vinhedo;
Gabriela de Paula - Assistente de
Rh – CRC – Fortaleza-CE; e Manoel Grigorio - Instrutor de Treinamento – CRC – Fortaleza-CE. Por
ser um tema fortemente ligado à
rotina dos operadorees, foi muito
concorrida a seção onde todos
puderam ouvir valiosas informações, verdadeiras dicas práticas
de como manter essa ferramenta
fundamental: A NOSSA VOZ!
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Ações do NRS CRC
FAMÍLIA CRCSer FELIZ - A base principal para O RENASCER da ESPERANÇA!

Edilêda Barreto Mendes

DIRETORA JURÍDICA / NRS CRC

Edilêda
Barreto
Mendes, nossa Diretora Jurídica e Executiva do NRS – Núcleo
de Responsabilidade
Socioambiental CRC,
nessa edição, em
alusão a agosto, mês
comemorativo
dos
Pais, resolveu ilustrar
a campanha Família CRCSer Feliz com
o contador Douglas

Brito, um jovem pai
que trabalha na CRC
na coordenação que
garante a integridade de nossos registros
contábeis e ﬁscais,
atuando sob orientação da Diretoria de
Controladoria e Finanças no Centro de
Serviços Compartilhados, um dos principais
redutos de atividades

de apoio: “ZAGUEIROS” que garantem
a tranquilidade para
que nossa LINHA de
ATAQUE possa fazer
os GOLS que tanto
buscamos. Na foto,
Douglas com a esposa Hiarla e a ﬁlha Alice
(2 anos). À jovem Família CRCSer Feliz, a
nossa admiração pelo
exemplo e inspiração!

CRCSer SOLIDÁRIO – Batemos o nosso recorde de arrecadações!

Já que o momento é cheio
do espírito olímpico, mais um
importante recorde que dessa
vez vem do Núcleo de Res-

ponsabilidade Socioambiental CRC, dos CRCSeres Voluntários e de todos os CRCSeres
Solidários que doaram “um

monte”. Foram 1.219 peças de
roupas e mais de 180 quilos de
alimentos não perecíveis arrecadados e doados à Associação Pestalozzi (Fortaleza) na
campanha Somos+Solidários
de Maio/Junho. Estabelecemos novo recorde do NRS
CRC e na força de trabalho
dos CRCSeres Voluntários. No
último dia 25 de junho, nossa
comitiva de solidariedade
do NRS CRC, representando
a todos nós que fazemos as
Empresas CRC, estiveram visitando a Associação Pestalozzi
Fortaleza, que atende pessoas
com deﬁciência intelectual,
múltiplas, autistas e suas famílias há mais de 65 anos. Lá estavam Álvaro Reis (Superinten-

dente de Pessoas CRC); Léia
Leite (Gerente de DH CRC) e
foram muito bem recebidos.
Um post de agradecimento
no Instagran da instituição
nos encheu de orgulho e felicidade: “Hoje recebemos as
doações organizadas pelos
funcionários da empresa CRC.
É com alegria que divulgamos
e registramos O BEM de FAZER
O BEM FAZ. Obrigado a todos
que estiveram envolvidos com
essa ação. Isso é verdadeira
Responsabilidade Social. Isso
é AMOR AO PRÓXIMO!”

OUTRAS CAMPANHAS
Emoção em AJUDAR contagia CRCSeres
de Norte a Sul
Nos meses de junho e julho, com o inverno na região sudeste, nossa unidade de Vinhedo SP empreendeu uma campanha
para arrecadar donativos aos mais necessitados, foram mais de
200 peças arrecadadas entre roupas, calçados e agasalhos. Foi
emocionante ver o brilho nos olhos desses CRCSeres que demonstraram seu legítimo DNA Solidário. Parabéns a todos eles!

CAMPANHA CRCSer + Sustentável – (+) Educação (-) Consumo (+) Sustentabilidade
Nosso programa de redução da PEGADA AMBIENTAL
CRC implica em intensiﬁcar os
esforços de conscientização
de hábitos de menor consumo de água e energia em um
ato integrado e contínuo de
educar CRCSeres e torná-los

10

multiplicadores pelo exemplo,
da importância de hábitos
sustentáveis. Assim, o NRS CRC
faz desse um de seus principais
pilares. Pois acreditamos que
mais que tudo, é mudando as
atitudes que as pessoas fazem
diferença adotando novas
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práticas de consumo responsável e pela ação exemplar
dessas boas práticas em nosso universo sociofamiliar é que
faremos a diferença na busca
de dias melhores para todas
as espécies que coabitam conosco no planeta.

Estamos todos buscando
um mundo melhor. Por menor
que seja a nossa contribuição,
ela se torna imensa quando
ganha a escala mundial e
LEMBRE-SE: GESTOS SIMPLES
FAZEM TODA A DIFERENÇA!
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