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ANO NOVO, MARCA NOVA E CASA NOVA!

2022

ANO 20 CRC, MAIS QUE A
E VO LU Ç Ã O DA M A R C A ,
A AMPLIAÇÃO DO CONCEITO!

CRC Jóquei: UMA OBRA de TODOS os CRCseres!

E

m nossa declaração de
valores, o senso de meritocracia é um dos importantes pilares e nunca esteve
tão próximo de se materializar
o sonho da unificação e padronização dos ambientes, de
forma que o esforço individual
em prol do resultado coletivo

possa ser avaliado com justiça.
Com a finalização das obras do
nosso Site CRC Jóquei (For/
CE), foi iniciada a complexa e
meticulosa ação de mudança
física e lógica de nossas divisões de operação e atividades
de suporte para um ambiente
integrado que vai nos permitir

a otimização da gestão operacional, bem como no atendimento prestado pelas equipes
de apoio. Uma obra com mais
de 11.540m2 de área construída, totalmente projetados e
executados sob medida para
atender nossos fluxos operacionais em modernos padrões

técnicos para maximizar a eficiência e a qualidade de vida
dos CRCseres, garantindo conforto, bem-estar e segurança,
tão importantes para que cada
um de nós dê o seu melhor
e CONQUISTE O MERECIDO
SUCESSO PARA SI e PARA O
TIME CRC!

(Leia mais nas páginas centrais dessa edição)

“Diz AMÉM que o OURO VEM!”
Ítalo Ferreira (Baía Formosa - RN - BRA, 6 de maio de 1994) é um surfista profissional
brasileiro que está na ASP World Tour desde 2015. Em 2020/2021 sagrou-se o
primeiro campeão olímpico da história do surfe, recebendo a medalha de ouro ao
derrotar o japonês Kanoa Igarashi nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio. Em
2019 já havia se sagrado campeão do WSL, o maior campeonato mundial de surfe.
Venceu a grande final em Pipeline, no Havaí, contra o bicampeão Gabriel Medina,
tornando-se o terceiro brasileiro a vencer o campeonato mundial. Conquistou o
quarto título para o Brasil na competição.

MENSAGEM
DA

DIRETORIA
Ricardo Mendes
Diretor Executivo CRC

20 ANOS de OURO:
AMÉM PARA NOSSA
“COLCHA de
RETALHOS”!
Refletindo sobre esses
últimos 20 anos, me chegam com grande nitidez
lembranças dos principais
momentos compartilhados
com todos que fizeram di-

CRC, Duas Décadas
Construíndo Uma
História Inspiradora!
Cheguei há pouco mais
de quatro anos e dado o
acolhimento especial, me
sinto um “CRCser das antigas”, que qualquer coisa
diz “Vixe Maria, arre égua,
mais um bucho, Macho!”
(tradução do Cearês para
o Português BR: “Ave Maria, que coisa, mais um
problema, parceiro!” Até
um honroso PIN de “CRCser +3” já uso na lapela.
20 anos de trajetória não
são 2 anos, nem muito me-

reta ou indiretamente parte do tecido de relações
humanas que construíram
a CRC. Mesmo nos momentos mais antigos, nos idos
de 2003, ainda escuto e
vejo cenários, pessoas, falas. Nem sempre alegres,
mas igualmente importantes para nos fazer mais
fortes e nos ensinar o valor
das vitórias e conquistas
que compartilhamos com
muita gente em nossa sempre rica diversidade, em
confrontos e alinhamentos
que nos faziam cada vez
melhores.
Como diz Cris Pizziment,
uma poetiza paulista que,
em um poema sem igual,
“retratou” a vida como ninguém jamais o fez. Usando
uma linguagem fácil e acessivelmente poética, disse
Cris sobre sua vida e eu
gostaria que todos lessem

como se a CRC estivesse
declamando pra nós:
(EU, CRC) “Sou feita de
retalhos. Pedacinhos coloridos de cada vida que
passa pela minha e que
vou costurando na alma.
Nem sempre bonitos, nem
sempre felizes, mas me
acrescentam e me fazem
ser quem eu sou. Em cada
encontro, em cada contato, vou ficando maior… Em
cada retalho, uma vida,
uma lição, um carinho, uma
saudade… Que me tornam
mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso
que é assim mesmo que a
vida se faz: de pedaços de
outras gentes que vão se
tornando parte da gente
também. E a melhor parte é
que nunca estaremos prontos, finalizados… Haverá
sempre um retalho novo
para adicionar à alma.

nos 2 meses. São mais de
7.200 dias de jornada incansável em centenas de
milhares de acionamentos
na busca de mediação de
solução para desequilíbrios momentâneos nos
orçamentos das pessoas
e organizações. Esse é o
nosso FOCO, nosso propósito e sentido de existir. Fazemos isso com a
alegria de quem presta
um serviço essencial de
FÉ e obstinação de sol a
sol. Somos pessoas como
quaisquer outras e talvez
por isso usamos de muita
humildade e humanidade

ao acionarmos os Clientes
de nossos Contratantes.
Entendemos que sermos
éticos não caracteriza favor, mas uma obrigação
para a qual sempre pedimos a Ele e dizemos e
agradecemos com um sonoro AMÉM.
Isso não nos impede de
nos orgulharmos de sermos inabaláveis quanto à
garantia de continuidade
de alinhamento com nossos valores. Nossa galeria
de Contratantes, os mais
de 4.500 CRCseres e os
20 anos de INTEGRIDADE
e SUCESSO, COM A AJU-

Portanto, obrigada a cada
um de vocês, que fazem
parte da minha vida e que
me permitem engrandecer
minha história com os retalhos deixados em mim.
Que eu também possa deixar pedacinhos de mim
pelos caminhos e que eles
possam ser parte das suas
histórias. E que assim, de
retalho em retalho, possamos nos tornar, um dia, um
imenso bordado de ‘nós’”.
E, fazendo minhas as
palavras dos versos de Cris
e inspirado em Ítalo Ferreira, finalizo esta mensagem
de FIM de ANO desejando
a todos os CRCseres e seus
familiares UM FELIZ NATAL
e um 2022 CHEIO de SAÚDE e REALIZAÇÕES! Tenha
FOCO, FÉ e ACREDITE!
Como diz nosso medalhista Ítalo Ferreira: “DIZ
AMÉM QUE O OURO VEM!”

MENSAGEM
DO CEO
Rodrigo Carvalho
CEO CRC
DA de DEUS CONTINUARÃO FALANDO POR NÓS!
Feliz Natal e um CRC
ANO 20 cheio de realizações para todos!

ZÉ SUJINHO “SEGREDO do SUCESSO nas RESOLUÇÕES de ANO NOVO”
(Da Série “Filosofando sobre competências para o NOVO NORMAL”)

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 – Av. Senador Fernandes Távora, 84, Loja 10,
Bairro Jóquei Clube, Fortaleza - CE

2

CONEXÃO CRC

Edição 80

dezembro de 2021

(85) 3455.9600

www.crc.net.br
comunicacao@crc.net.br
CANAL CONFIDENCIAL: compliance@crc.net.br

ESPAÇO ENTRETENIMENTO – Prencha e Concorra

VER, LER e Navegar

“MINDSET: A NOVA
PSICOLOGIA DO
SUCESSO”
(USA 2017)
Ed. Objetiva - Carol
S. Dweck (Autora)
S. Duarte (Tradutor)

“UM SENHOR
ESTAGIÁRIO”
(USA 2018)
Um
Senhor
Estagiário
acompanha Jules Ostin
(Anne Hathaway), uma
criadora de um site bemsucedido de vendas de
roupas que, apesar de ter
apenas 18 meses, já tem
mais de duas centenas de
funcionários. Ela leva uma
vida bastante atarefada,
devido às exigências do
cargo e ao fato de gostar
de manter contato com o público. Quando sua empresa
inicia um projeto de contratar idosos como estagiários,
em uma tentativa de colocá-los de volta à ativa, cabe a ela
trabalhar com o viúvo Ben Whittaker (Robert De Niro). Aos
70 anos, Ben leva uma vida monótona e vê o estágio como
uma oportunidade de se reinventar. Por mais que enfrente o
inevitável choque de gerações, logo ele conquista os colegas
de trabalho e se aproxima cada vez mais de Jules, que passa
a vê-lo como um amigo.

CANAL CONFIDENCIAL: compliance@crc.net.br

Vídeos, Séries,
Livros e Sites

Carol S. Dweck, ph.D.,
professora de psicologia
na Universidade Stanford
e especialista internacional
em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de
décadas de pesquisa, um
conceito fundamental: a
atitude mental com que
encaramos a vida, que ela chama de “mindset”, é crucial para
o sucesso. Dweck revela de forma brilhante como o sucesso
pode ser alcançado pela maneira como lidamos com nossos
objetivos. O mindset não é um mero traço de personalidade,
é a explicação de por que somos otimistas ou pessimistas,
bem-sucedidos ou não. Ele define nossa relação com o
trabalho e com as pessoas e a maneira como educamos
nossos filhos. É um fator decisivo para que todo o nosso
potencial seja explorado.
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Ações do CAP – CENTRO de ATENÇÃO às PESSOAS
“VACINÔMETRO CRC” - CAMPANHA #VACINEI - Eu Cuido de MIM e de VOCÊ!
Cuidar dos CRCseres é um dos
nossos maiores objetivos. Criar
campanhas de conscientização da
importância de adotar e disseminar
atitudes de prevenção e higiene foi
uma tônica nas ações da área de
comunicação interna nesses tempos
de COVID-19. Mais que ações de
disponibilização de dispensers e
intensificação na higienização de
equipamentos e ambientes, mais

que monitorar cientificamente os
indicadores de contágio e letalidade
locais,
regionais
e
nacionais
(observatório
a
cargo
diário
contratado com o IEU – Instituto
Empresa Útil desde março de 2020)
foi levada a cabo uma intensa
campanha de conscientização da
extrema importância de aderir à
VACINAÇÃO. Assim nasceu o PIN
“#VACINEI – EU CUIDO DE MIM E DE

FIDELIDADE e RETENÇÃO dos CRCseres
Compartilhamento da Ideologia CRC
Para valer a máxima de que
“ANO NOVO, VIDA NOVA”, o
CONEXÃO CRC fez questão de
conhecer melhor os CRCseres
mais antigos. Acreditamos que
pessoas se integram e se apegam
a determinado grupo (escola, clube,
comunidade, empresa etc) quando
se alinham e estão perfeitamente
aculturadas aos valores desses
grupos. “Nesses quase dez anos
em que aplicamos estímulos de
reflexão via perguntas do tipo “O
QUE VOCÊ MAIS GOSTA E QUE
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NÃO PODE FALTAR NA CRC? Entre
os Valores da CRC qual deles inspira
sentimentos e percepções mais
positivas?” nos Grupos Focais aos
mais diversos níveis hierárquicos
dos CRCseres. Nossas análises de
centenas de horas de transcrições
de contribuições nos levam a afirmar
que existe uma forte correlação dos
enunciados de cada um dos 5 Valores
(Princípios) CRC com sua associação
a um sentimento ou percepção
especialmente importante e decisiva
para a sua retenção nos quadros
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VOCÊ!”. E com ele o nosso Vacinômetro CRC, que no
início de novembro contabilizava:

da CRC: 1) CONDUTA ÉTICA –
Respeito,
Integridade,
Justiça
Corporativa, Honestidade; 2)FOCO
NOS RESULTADOS – Sucesso,
Recompensa,
Responsabilidade,
Superação e Compartilhamento de
Resultados; 3)ZELO PELA IMAGEM
CRC E DE SEUS CONTRATANTES
–
Reconhecimento,
Orgulho,
Pertencimento; 4)
ATITUDE
INOVADORA – Desafio, Estímulo
ao Risco Controlado, Realização
Pessoal; 5) SENSO DE EQUIPE E
MERITOCRACIA – Gratidão, Amizade,
Acolhimento, Segurança, Felicidade,
Crescimento Profissional”, afirma
o professor Aroldo Paraguassu –

Consultor Diretor do IEU - Instituto
Empresa Útil, responsável pelo
monitoramento
via
pesquisas
quantitativas e qualitativas do
Clima Organizacional (FIBCorp/
NPSACorp) nas empresas CRC.
Assim, encomendamos ao professor
Aroldo que aplicasse entrevistas
a alguns dos homenageados
pelo Programa ReconheSER 2021
para captarmos evidências e
consistências para nossa teoria
de que o ALINHAMENTO de
PRINCÌPIOS FAZ DIFERENÇA na
CARREIRA dos CRCseres! Veja
alguns dos depoimentos:

CANAL CONFIDENCIAL: compliance@crc.net.br

TREINAMENTO CUSTOMIZADO no
PLANEJAMENTO de OPERAÇÕES
Senso de EQUIPE e Foco no RESULTADO
Valores que MOVEM a CRC
Em setembro, o Gerente de T&D
Corporativo,
Ramon
Cidade,
aplicou
o primeiro de uma série de módulos
de nivelamento conceitual e práticas
instrumentais usadas na operação da CRC,
aos Assistentes de Planejamento que
atuam na área que hoje é uma Diretoria sob
o comando de Simone Higuti, que afirma:
“Acreditamos que sem a percepção das
pessoas de muito pouco valem a tecnologia

e as ferramentas que usamos para otimizar
a aplicação de recursos automatizados
e de acionamento humano!” Leonardo
Dickman – um dos treinandos, completou
“...agradecemos à CRC por ter comprado
a ideia deste projeto... É enriquecedora
a bagagem de conteúdo e a prática dos
módulos conduzidos com a participação
dos excelentes técnicos que atuam hoje na
área de planejamento da CRC!”

FATOS & EVENTOS

FIQUE BEM
SESMT | 4ª SIPAT CRC 13 - “CUIDAR
de MIM PARA CUIDAR de TODOS”
Em uma semana especial de 13 a 17 de setembro aconteceu a
4a. SIPAT – Semana Interna de Prevenção Acidentes de Trabalho
CRC. Com o tema: “CUIDAR de MIM PARA CUIDAR de TODOS”,
foram diversas ações promovidas pela Superintendência de
Pessoas com o objetivo de educar e conscientizar das diversas
dimensões do “CUIDAR” e promover gestão da Saúde e Segurança
no Trabalho CRC. Como já é de praxe, a parceria com o plano de
saúde HAPVIDA nos brinda dando seguimento a um programa de
palestras que concorrem para ministrar conhecimento e aplicação
prática de como melhorar a qualidade de vida.

HOMENAGENS A NOSSOS ESPECIALISTAS
9 de SETEMBRO, DIA do ADMINISTRADOR
- AQUELE QUE CONTROLA, ANALISA, DECIDE,
INFLUENCIA E LIDERA RUMO AO SUCESSO
“1)Transforme a obediência em
COMPROMETIMENTO; 2) Seu papel é
controlar e decidir, mas seu trabalho
real é AJUDAR A EQUIIPE A VENCER;
3) Você nem sempre pode garantir
SUCESSO, mas detém o poder de
garantir INTEGRIDADE”. Dentre muitas
outras, essas foram as três grandes
lições que o escritor, professor da FDC
e Consultor de Empresas Leonardo
Araújo garimpou em sua recomendação
de leitura “LIDERANÇA & PROPÓSITO”,
de Fred Kofman. Segundo ele, Fred
revoga a antiga máxima “Manda
quem pode, obedece quem tem
juízo” e a substitui por “Lidera quem
INSPIRA e INFLUENCIA e engaja QUEM

COMPARTILHA
UM
PROPÓSITO.”
Essa nova máxima é fundamentada
na definição de LIDERANÇA da OIT –
Organização Internacional do Trabalho,
que diz: “Liderar é influenciar pessoas
em um dado sentido, desde que elas
queiram”. E o professor Léo finaliza,
recomendando aos líderes ações
URGENTES: “Defina os PROPÓSITOS
NOBRES DA SUA EMPRESA e...
Descreva a MISSÃO de maneira que
seus filhos tenham orgulho de contar
o que você faz para os amigos na
escola.”
Com essa introdução, o CONEXÃO
CRC quer homenagear a todos os
ADMINISTRADORES pela passagem de
seu dia (9 de setembro) e,
para finalizar, queremos
reproduzir o post
da
administradora Lusirene
Romão – Coordenadora
de Compras e Suprimento
CRC: “Hoje tivemos, em
comemoração ao Dia do
Administrador na CRC,
uma palestra incrível de
Godofredo Arduini, que
abordou CARREIRA &
PROPÓSITO, destacando
que o papel de um grande
administrador é, antes de
mais nada, ser mestre em
administrar O TEMPO!”
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19 DE OUTUBRO
DIA DO PROFISSIONAL
de TI
Nos dias atuais, nunca foi tão importante
para quaisquer atividades manter uma
equipe de profissionais de Tecnologia da
Informação eficiente e dedicada. No segmento
de acionamento remoto para desenvolver
relacionamento de nossos Contratantes com
seus Clientes, são inúmeras as ferramentas
inovadoras
que
vão
de
sofisticados
discadores a robôs inteligentes que atendem
e estabelecem comunicação de forma quase
humana. A todos aqueles que nos mantêm
conectados na rede da vanguarda tecnológica,
o RECONHECIMENTO INCONDICIONAL de
todos os CRCseres!
dezembro de 2021
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TROCA de EXPERIÊNCIAS – Edições do RODA de CONVERSA 2021

Roda de Conversa com
PÉRICLES SCHMITZ
No último dia 23 de setembro
aconteceu mais uma live da Série “Roda de Conversa”. Dessa
vez o centro das atenções foram as experiências de Péricles
Schmitz (Superintendente de TI
e Controldesk CRC) que, com a
frase de apresentação “Estude
como se você não soubesse
nada. Trabalhe como se pudesse resolver qualquer coisa.”, de
James Clear, já disse ao que veio
em termos de humildade e res-

peito pela dinâmica da área tecnológica em que atua. Bacharel
em administração, especialista
em Sistemas Integrados de Gestão e Business, possui amplo
conhecimento em contabilidade
e finanças, internet das coisas,
LGPD, indústria 4.0 e design
thinking. Consolidou sua experiência em Consultoria e Gestão
de TI em organizações nacionais e multinacionais, de médio
e grande portes, de segmentos
como o automotivo, varejo, saúde, alimentos e logística.

CAMPANHA de CAPTAÇÃO de
CRCseres PCDs – Inclusão e
Diversidade na Prática
Perseguindo incansavelmente atender às exigências legais
e manter-se em compliance com nossas Politicas de Inclusão e
Diversidade, a Área de Pessoas CRC tem levado a cabo diversas
ações de convocação de PCDs – Pessoas Com Deficiência
diversas. “Entendemos que é mais que uma obrigação, mas
um dever humanitário gerar oportunidades a essas pessoas
que preferimos não rotular pois suas eventuais deficiências
não compormetem em nada suas entregas, e muitas vezes
se destacam em suas equipes de trabalho.”, afirma Léia Leite,
Gerente Executiva da Área de Pessoas CRC.

CRC TALKS
Liderança e Tecnologia
Repetindo o sucesso do primeiro CRC
Talks, aconteceu a Segunda Edição em
14 de setembro e versou sobre o futuro
desenvolvimento da liderança frente aos
avanços tecnológicos. O tema foi mediado
pela especialista consultora de empresas
Misia Rocha e contou com a participação
virtual de muita gente boa!

Roda de Conversa com
EVANDRO HASS
O Superintendente de Operações Santander, Evandro Hass,
foi nosso convidado da edição
de novembro do Programa
Roda de Conversa. Com mais
de 10 anos de experiência na
área de call center, Evandro
obteve reconhecimento por
sua experiência e liderança
na CRC. No bate papo, Hass
contou um pouco sobre suas
vivências dentro das opera-

ções, destacando sua trajetória profissional onde participou
de diversas implantações de
sucesso no Santander call center. “Hoje tive a oportunidade
de participar da roda de conversa aqui na CRC e compartilhar um pouquinho da minha
trajetória. Muito obrigado a todos os participantes. Foi ótimo
poder conversar e trocar experiências com vocês!! #crcorgulhoempertencer”, registrou
Evandro.

GERAÇÃO DE CONHECIMENTO
Português, Fala e Escrita
Nos meses de
setembro
e
outubro,
como
inicativa
da
Superintendência
Administrativa,
os CRCseres das
áreas de apoio
administrativas
participaram
de capacitação
com o professor
Marcelo
Braga.
O curso “Fala
e Escrita” foi
ofertado com o intuito de orientar sobre a escrita comercial e o
aprimoramento da fala.
“O curso trouxe contribuições o aprimoramento da fala e da
escrita com uma metodologia simples, usando teoria e prática
em sua aplicação. Fiquei feliz em ter o professor Marcelo Braga,
uma referência do nosso estado, aplicando o curso.”, afirma
Wellington Vieira, analista de treinamento e participante da
última turma do curso.

AÇÕES do CENTRO de OPERAÇÕES
OPERAÇÃO ITAÚ - Destaque ITAÚ PERSONALITÉ - CAMPANHA ESTRELAS
da NEGOCIAÇÃO CRC é a Melhor do
Segmento de Altos Valores ITAÚ!
No
último
setembro
fomos
premiados
entre
os Melhores no Segmento
ALTOS VALORES do ITAÚ
PERSONALITÉ.
Nosso
time
foi
vencedor
da
campanha anual “Estrelas
da Negociação”, agraciados
com
um
belíssimo
troféu. Pela terceira vez
consecutiva,
venceu
a
meritocracia
do
banco,
credenciando a CRC entre
as maiores empresas no
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segmento. “...
Agradeço
aos meus lideres pela
oportunidade
de
fazer
parte desse grandioso time
que é a CRC!”, comentou
Wallace Borrere, gerente da
carteira. “Parabéns a toda a
equipe CRC – ITAÚ Person.
Mérito por muita dedicação
e esforço... Que venham os
próximos!!! RECUPERAÇÃO
TÁ ON!”, postou Fernando
Gomes, superintendente da
Divisão ITAÚ CRC.
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OPERAÇÃO NUBANK
TROFÉU NUBANK COLECTIONS: CRC
AGOSTO 2021 É A MELHOR AGÊNCIA
DO SEGUNDO TRIMESTRE
Marcando
de
forma
inédita a história da Operação
NUBANK CRC, um comunicado
de que trouxemos pra casa
o troféu NUBANK Collections
na categoria “64+” com o
segmento
“Cancelados”.
“O
prêmio
consolida
o
quanto somos um time forte,
consistente e que entrega
grandes
resultados
com
inteligência,
dedicação
e
humildade. Somos gratos a
Deus por construirmos uma
história com um parceiro tão
incrível. O troféu nos traz
ainda mais responsabilidade

de continuarmos no topo...”,
registra emocionado Venício
Emanuel
–
Gerente
de
Cobrança NUBANK CRC.

OPERAÇÃO CSP NEO ENERGIA
PRÊMIO MONITORAÇÃO NEO
ENERGIA 2021 CRC AGOSTO
2021 É A MELHOR AGÊNCIA DO
PRIMEIRO SEMESTRE
Mais um reconhecimento importante. Nosso
contratante Neo Energia premiou nosso time com o
Troféu de Melhor Assessoria de Cobrança do 1o. semestre
de 2021.

OPERAÇÃO VINHEDO SP
UM ANO DE ATIVIDADE DA OPERAÇÃO
EM SÃO PAULO
Há 1 ano começamos a escrever
nossa história em uma página em
branco. Foram meses intensos de
contratação, treinamento, amadurecimento e aculturamento de todo
o time. Passando pela migração de
CRM e Discador; implantação dos
espações de operação; centralização dos portfólios BV em Vinhedo; e transição do Jurídico BV. Ufa!
“Todos, sem exceção, trabalharam
muito para “fazer acontecer”. Neste
período, ficou evidente a força da
CRC, com muita união e mobilização
de toda a empresa para materializar
tudo isso. Nosso primeiro ciclo de
meritocracia encerrou em setembro e
foi coroado com resultado extremamente positivo e ganho de carteira,
reforçando que todo esforço valeu a
pena. Olhamos para trás com orgu-

lho de tudo que construímos e para
frente com grandes perspectivas de
crescimento e com a convicção de
que ‘grandes coisas estão por vir’.
Agradeço primeiramente à Deus, ao
CEO Carvalho e ao Ricardo Mendes,
nosso Diretor Executivo, pela oportunidade e confiança. Aos colaboradores antigos que permaneceram na
transição acreditando na empresa, à
toda liderança que foi muito competente e resiliente. Obrigado ainda a
todo time de Fortaleza pelo cuidado
no delicado direcionamento... A cada
colaborador que participou conosco
dessa construção, pois saiba que,
sem dúvidas, foi essencial para o resultado final”, afirma Laila Sapienza,
Superintendente Operacional da CRC
Vinhedo/SP (Mendes & Cunha Advogados)

AÇÕES do CENTRO de SERVIÇOS COMPARTILHADOS
CICLO 2021 FSBRA – Fornecedor+Sustentável BRADESCO
Com 93% dos 100% Possíveis a CRC é BAIXO RISCO pelo 2º Ano Consecutivo!
No último dia 22 de Setembro
aconteceu
mais
uma visita virtual do ciclo
2021 do Programa FSBRA –
Fornecedor+Sustentável BRADESCO. Com um check-list
mais robusto, o programa faz
testes de evidências levadas
a cabo pela equiipe da DNV-GL, uma das mais conceituadas empresas de auditoria e
certificações do mundo, dando
segmento ao cronograma que
é monitorado pela equipe da
área de suprimento do BRADESCO. O GT – Grupo de Trabalho CRC já escalado desde o
primeiro ciclo (2019), escalado
que foi para a importante ta-

refa 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, coordenaram e declararam no
relatório final que a CRC, com
93% dos 100 pontos possíveis,
MANTEVE a CLASSIFICAÇÃO
ANTERIOR de BAIXO RISCO
nesse no ciclo 2021. “Nós, na
CRC, nos orgulhamos de sermos avaliados como FORNECEDOR CONFIÁVEL pelo BAIXO RISCO de CONTINUIDADE
dadas as praticas de governança atestadas no monitoramento rigoroso do programa

CANAL CONFIDENCIAL: compliance@crc.net.br

FORNECEDOR+SUSTENTÁVEL
BRADESCO!”, afirmou Lia de
Paula Santos – Diretora do
Centro de Serviços Compartilhados CRC. “Excelente! Mais
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CRC Experience | Chegou o tempo de viver grandes coisas!
SONHO QUE SONHAMOS JUNTOS, HOJE É REALIDADE: CRC JÓQUEI!

O novo site CRC Jóquei
FOR/CE é um projeto sob o comando direto do nosso Diretor
Executivo Ricardo Mendes – em
uma das fotos, durante visita
de inspeção à obra, dessa vez
acompanhado de seu pai, o
professor/consultor José Maria
Mendes.
Projeto de infraestrutura do Centro de Serviços

Compartilhados (Diretoria de
Controladoria e Finanças – Lia
de Paula) com apoio da Superintendência de Compliance
– Valter Cazassa, assessorias
técnicas de diversas áreas coordenadas pelo nossa arquiteta
Tatiana Mendes, que fez a ponte entre o imenso canteiro de
obras, com mais de 11.540 m2, e

o escritório Vilaça Arquitetura e
Planejamento, com sede em São
Paulo, renomado pela expertise
comprovada na execução de outros empreendimentos similares.
Mais que um projeto complexo
tocado por uma equipe multifuncional de elevadíssimo nível
técnico, o desafio representa
um grande marco na história da

CRC, que sempre cresceu aceleradamente e agora tem sua
gestão facilitada pela proximidade das áreas de operação e
atividades de apoio, garantindo
o menor desperdício de tempo
e esforço na aplicação tática e
operacional de suas estratégias,
que buscam objetivos possíveis
e cada vez mais ambiciosos.

Tem sido gratificante ver
a empolgação de grupos de
gestores e outros CRCseres
que já foram ambientados e
acolhidos nas primeiras etapas
do Plano de Transferência e
os que estiveram em visita ao
site CRC Jóquei. A obra imponente faz parte de um moderno condomínio de empresas
(academias, mercados, farmácia, praça de alimentação
e estacionamento),
situado

ao lado de shopings, campus
universitários e a poucos metros do terminal de integração
de transporte coletivo urbano.
“Não se constrói uma nova
casa pelo mero prazer de levantar paredes e cobrir. Mais
que um conjunto equipamentos, espaços e móveis, uma
nova sede é um templo onde
as pessoas interagem e imprimem a marca de sua energia
a cada minuto de suas vidas.

Suas emoções na forma de
energia passam a fazer parte
do espírito do lugar e marcam
para sempre sua capacidade
de inspirar bons momentos.
É disso que falamos quando
repetimos: Esse é o jeito CRC
de realizar GRANDES COISAS.
2022 nos dá um PRESENTE em
COMEMORAÇÃO DO ANO 20
CRC! Parabéns CRC e CRCseres, E QUE VENHAM MUITOS
e MUITOS ANOS MAIS!”, co-

menta Marco Hermo, Diretor
Comercial CRC.
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AÇÕES do NRS CRC
FAMÍLIA CRCser FELIZ - A base para O RENASCER da ESPERANÇA!

O NRS – Núcleo de Responsabilidade Socioambiental
CRC, nessa edição, ilustra a
campanha Família CRCser Feliz
com a BIGfamília da advogada
Laila Sapienza, uma CRCser da

Mendes & Cunha Advogados,
empresa coligada da CRC à
frente da Unidade CRC Vinhedo, em São Paulo, que atua
como Superintendente Executiva de Operações daquela

unidade, que já conta hoje com
mais de 450 colaboradores. Na
foto, da direita para a esquerda: Luiza (mãe), Lidiane (irmã),
Eu, Eric (cunhado), minha irmã
mais velha Luciene (irmã, mãe
dos sobrinhos), Luiz (pai),
Thiago (namorado) e, à frente, Lucca (sobrinho - 6 anos)
e Luigi (sobrinho/afilhado - 9
anos). “Eu nasci em uma família abençoada, carinhosa e
incomparável. Ela é a base de
tudo... representa tudo o que
sou. Nela encontro a força que
preciso para seguir em frente em todos os momentos. A
maior benção da vida, sem dúvidas, está na família. Todo o
meu amor e gratidão é deles!”,

Edilêda Barreto Mendes

DIRETORA JURÍDICA / NRS CRC

disse Laila, nossa Superintendente da CRC Vinhedo SP.
“A essa nova e inspiradora
família CRCser Feliz, as nossas
congratulações e desejos de
um NATAL cheio de Paz e Harmonia!”, finaliza Edilêda Barreto Mendes – Diretora Jurídica e
do NRS CRC.

OUTRAS CAMPANHAS
DIA do VOLUNTARIADO – Homenagens aos CRCseres VOLUNTÁRIOS
No último dia 28 de
agosto, foram muitas e
merecidas as comemorações e homenagens ao
valoroso corpo de voluntários do NRS – Núcleo de
Resposabilidade
Socioambiental CRC. Mais que
importante, a força-tarefa
é um dos principais pilares conceituais do NRS
CRC, que prioriza a promoção da expontânea
experiência de fazer o
bem na formação cidadã
dos CRCseres. A TODOS
ELES O NOSSO MAIS SONORO MUITO OBRIGADO! No mês de outubro,
uma iniciativa do time de

operações Santander Preventivo
PF, sob gerência de Victor Gusmão, arrecadou cerca de 2.000
brinquedos e, com o apoio do
Núcleo de Responsabilidade Socioambiental, as doações chega-

ram a três instituições de Fortaleza.
Foram beneficiadas aproximadamente 500 crianças das
instituições Associação Pestalozzi, Associação Nossa Senhora

SETEMBRO AMARELO
YELLOW DAY, pela
PRESERVAÇÃO da VIDA

da Paz e Casa de Jeremias. Esta
atitude nos enche de orgulho
por saber que nossos CRCseres
levam consigo a vontade de fazer o bem. A Solidariedade TÁ
NO DNA CRC!

CAMPANHA “QUAL O
SUPERPODER do SEU PET?”
Mais uma vez em outubro aconteceu a Semana do PET CRC.
Esse ano o tema foi direcionado para refletirmos sobre as grandes vantagens que o ser humano tem em conviver com animais
de estimação e, assim, os CRCseres foram convidados a fotografar seus bichinhos de estimação e enviar com mensagem revelando que “SUPERPODERES ELES POSSUEM”. Depois de concorrida
prévia, os CRCseres votaram entre os três classificados. Veja aqui
na ilustração a CRCser Teresa Cristina – (supervisora de cobrança
BRADESCO LP) e seus 2 poderosos CRCPets LUCKY e BEBEL,
cujo SUPER PODER é “trazer alegria para a casa”, segundo a sua
dona.

15 de setembro foi um dia especial de reflexão sobre a importância do Autocuidado e da Preservação da Vida. Entre as atividades, foi ministrada importante oficina da Psicóloga Assistente
de RH Pâmela Egloff, que integrou a programação da 4a. SIPAT e
da agenda do “SETEMBRO AMARELO E SAÚDE MENTAL”.
CANAL CONFIDENCIAL: compliance@crc.net.br
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CAMPANHA “QUEM AMA PREVINE”

Foi muito concorrida a programação especial que faz tradição o alerta para
a importância do auto-exame e outros procedimentos para a detecção
precoce do Câncer de Mama, o que amplia as chances de cura para 100% dos
casos. Hoje, mais que ser uma campanha direcionada ao público feminino, as
estatísticas mostram que os homens também estão sujeitos a desenvolverem
neoplasias mamárias. Assim, CUIDEM-SE TODOS e MANTENHAM a SUA VIDA
e a VIDA de QUEM VOCÊ AMA!

PINK DAY

O Pink Day, que ocorreu no último 20 de outubro, foi o dia exclusivo de
apoio à causa e contou com a presença dos representantes da Mary Kay
em Fortaleza e em Vinhedo para um momento de cuidado com a pele e
autoestima, além de exposições do SESC Iparana (Fortaleza) com ginástica
laboral, alimentação saudável e prevenção ao câncer de mama.

FIQUE BEM – ESPECIAIS
OUTUBRO ROSA &
NOVEMBRO AZUL
Em 22 de outubro, o Programa de Qualidade de
Vida e Saúde - Fique Bem CRC ocorreu em parceira
com o SESC Iparana e, no formato online, trouxe a
enfermeira Mayrla Diniz para falar sobre “Saúde
Feminina - Cuidados e Prevenção”. O Programa FIQUE
BEM mais uma vez fez uma “casadinha” desses dois
temas tão importantes na prevenção e diagnóstico
precoce do câncer na mulher(CA de Mama) e no
homem (CA de Próstata). Assim, dia 10 de novembro,
Myrla Diniz voltou para falar aos CRCseres sobre
“Saúde do Homem – O Câncer de Próstata”.

HALLOWEEN DAY CRC - CRCseres esbanjam criatividade!
Como já é tradição anual, no dia 29 de outubro bruxas, vampiros, zumbis e CIA invadiram nossos
sites de operação e o bom-humor tomou conta de todos que, entre uivos e grunhidos, comemoram
mais um dia de alto astral CRCser. Veja algumas das melhores personificações que “bailam entre
corujas e pirilampos, entre os sacis e as fadas”, no melhor estilo Secos&Molhados:

CAMPANHA Natal CRCSer Solidário
QUEM AJUDA ESCOLHE A QUEM QUER DOAR!
A exemplo dos anos anteriores, queremos que você CRCser Solidário que abre mão das verbas de festas natalinas para doá-las
a instituições necessitadas, decida a quem VOCÊ QUER DOAR o Cheque Presente de NATAL. Veja as opções no cupom, marque sua
preferência, recorte e deposite nas urnas localizada nas recepções. A votação também ocorrerá através de formulário divulgado por
e-mail e WhatsApp.
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