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Editorial
São João, mês de festa, forró e alegria! E por falar em alegria,
estamos no 8ª exemplar de nosso Informativo MPC! E nesta
nossa caminhada estamos nos conhecendo melhor e isso é
fundamental para a qualidade de nosso relacionamento.
Nesta edição inauguramos a nova coluna Foco na
Carreira, que trará textos de motivação profissional e
pessoal. Desejamos a todos os colaboradores um São
João com muita alegria e disposição!

Setor Destaque! Financeiro
O Setor Financeiro é responsável pela apuração dos
recursos de débito e crédito (contas a pagar/contas a receber). A
gestão das informações financeiras é um fator decisivo para o
sucesso da empresa, pois toda decisão e direcionamento de recursos
precisam, antecipadamente, avaliar como está o financeiro. O Setor
Financeiro controla recursos, tanto da operação (estoque, gastos e
demandas fixas) quanto de rentabilidade (viabilidade operacional).
A gestão financeira possui objetivos claros, dentre eles: manutenção
da estrutura da empresa, avaliação e controle de aplicações,
rentabilidades e custos.
O profissional que trabalha
no Financeiro precisa atender a
alguns pré‐requisitos básicos, tais
como: alguma habilidade para a
matemática, raciocínio lógico e
concentração. Afinal, esse é um
setor que lida com registro e
movimentação de valores,
pagamentos, cálculos
variados e qualquer erro
Roquelina é a responsável pelo
pode representar um
Setor Financeiro e RH da MPC
prejuízo para a empresa
e para outros.
O Setor Financeiro da MPC conta com o apôio profissional
da Unienergia, empresa do grupo que gerencia procedimentos
financeiros das demais
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Atendimento da MPC agrada clientes
Nos últimos dias temos recebido como muita satisfação alguns
elogios de nossos clientes em relação à qualidade de nossos serviços. Os
comentários mais frequentes dizem respeito à rapidez no atendimento,
organização, disponibilidade e qualidade
de material e bom humor dos funcionários.
Ter bom relacionamento com os clientes é
essencial para a empresa. A frase “o cliente
tem sempre razão” parte do pressuposto
Seja atencioso que todo cliente deve ser tratado de forma
Conheça
seus clientes
e simpático
especial, sem ele não existimos. Atender
bem o cliente requer alguns cuidados:
Evite
Seja bem
conversas
Boa aparência – É importante, estar
informado
longas
apresentável. Roupas adequadas, unhas e
cabelos bem tratados transmitem
Respeite as
Mantenha
regras da
boa aparência
preocupação e interesse .
empresa
Simpatia – É fundamental ser educado,
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Palavra do Gestor
Por trás dos bastidores
Existem pessoas que não
conhecemos e são infinitamente
importantes nas nossas vidas. Quem, por
exemplo, conhece o padeiro, o motorista
do carro que abastece os
supermercados, a esposa do homem da
feirinha que preparou o beiju, a
arrumadeira do hotel onde se passou o
fim de semana? Outras até que
conhecemos de vista, como o carteiro, o
motorista do coletivo, o caixa do banco. E por falar em caixa de
banco, nos dias atuais a maior parte dos nossos contatos são feitos
com o caixa eletrônico que conseguiu substituir alguns
funcionários.E aí vem a ampliação dos anônimos que, mesmo com
toda eficiência dos eletrônicos, terão que estar nos bastidores para
que os mesmos funcionem eficientemente.
No caso do nosso Informativo, temos a nossa editora
Marilene Gonçalves, pessoa que, para quem lê o nosso jornal,
pode nunca ter tido a satisfação de conhecer pessoalmente, mas
pode desfrutar das informações levadas através deste informativo,
que vem sendo feito com muita dedicação desde agosto de 2012.
Neste editorial, queremos expressar a nossa homenagem à
aqueles que trabalham para que os resultados das suas atividades
venham facilitar a vida de outros, mesmo que estes nunca os
tenham visto. E como exemplo eu destaco a nossa querida Mari
que, com tanta dedicação, vem nos proporcionando todos os
meses este importante documentário
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Jaime Sobral - Gerente

cordial sem perder
a seriedade, escutar
Principais motivos que levam o
as necessidades do
cliente a abandonar a empresa
cliente. Saber o
nome do cliente
t a m b é m
demonstra que a
empresa o valoriza.
Treinamento ‐ Pra
Atendimento de má qualidade, descaso
Falecimento
Mudança
Influência de amigos
quem v ê o
Concorrência
Baixa qualidade
treinamento como
Fonte: http://cursocoachingpnl.com.br/ler_artigos.php?id_ler=204
um gasto, segundo
dados do SEBRAE, as empresas que investem anualmente de 2% a 5%
de suas receitas em treinamento aumentam em até 10% o seu lucro.
E também podem cobrar até 10% a mais nos seus produtos, porque
criam fidelidade.
Saber ouvir – Ouvir os clientes insatisfeitos e saber conduzir bem a
situação é fundamental. O funcionário deve se mostrar disposto a
entender o problema, evitando respostas cortantes ou cara fechada.
Pedir desculpas em nome da empresa é essencial e fazer o cliente
perceber que o problema será resolvido, afinal quem volta para
reclamar ainda quer fazer negócio.
O bom atendimento não é tarefa somente do vendedor,
mas de toda a equipe; o porteiro, o vendedor, os gerentes, os
operadores, todos devem trabalhar na mesma sintonia, tendo como
meta atingir a EXCELÊNCIA no atendimento. E nunca podemos
esquecer: a melhor publicidade de uma empresa é ter o cliente
satisfeito!
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15 - Wanderlândia Cerqueira
23 - João Batista
26 - Dejay Coutinho

Você é motivado?
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Curso Prevenção e combate a incêndios

Os incêndios oferecem grandes riscos às
empresas, especialmente as que trabalham
com substâncias inflamáveis. Visando
orientar os funcionários sobre a
prevenção de incêndios e oferecer
condições seguras dentro da MPC,
estão sendo realizadas ciclos de
formação de Prevenção e Combate a
Incêndios. As palestras, ministrada pela
técnica de segurança Wanderlândia
Cerqueira, estão ocorrendo por etapa, para
que todos os funcionários participem. A
formação ocorre às sextas-feiras

imir? Seja responsável com o meio
r
p
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i
i
a
ambiente. Antes de decidir imprimir pense em:
V

Seja consciente e evite o desperdício de
papel. Imprima somente o que for
necessário. Sempre que possível, use
rascunhos e reaproveite o papel. Assim,
você contribui com o meio ambiente e
ainda faz economia! Faça sua parte!!!
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Curso de Vigilantes

Vamos falar de Segurança!

Comportamento seguro

“Nasci pelado, careca e sem
dente: o que vier agora é lucro”

veF/naJ

Com objetivo de formar e requalificar o trabalho de nossos
profissionais, a MPC encaminhou os vigilantes José da
Paixão e Armandino Cerqueira para participarem do Curso
de Agente de Portaria, ministrado pela empresa Acerto
Escola de Segurança. O curso teve duração de três dias, de 20
a 22 de maio
MPC

- Tenho a minha vida, como meu
maior valor?
- Preocupo-me também com
meu colega quando percebo
um desvio de conduta
insegura?
- Valorizo os EPIS como
ferramentas para minha
proteção?
Pense nisso, porque
sua vida não tem preço. A
segurança é individual, pois
não existe melhor EPI do que o
comportamento seguro!

Esteja sempre com os EPI’s
adequados para sua função
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Wanderlândia Cerqueira
Técnica em Segurança do Trabalho

Expediente

Filosofia de Parachoque

Curso de Bláster
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Cristiane Gonçalves
Barbosa & Barbosa - Matriz

Antes de iniciar suas atividades na empresa, reflita:
- Ao iniciar minhas tarefas em minha área de trabalho, faço uma
inspeção de rotina?
- Avalio o grau de risco no que pode dar errado?
- Uso as ferramentas adequadas ao serviço sem improvisos?

Capacitação para funcionários

Aconteceu na Mineração a
capacitação para Bláster, de 16 a 18 de
maio. Ministrada pela empresa MB2
Consultoria e Treinamento, o curso
teve como formadores o economista
O curso teve 23 participantes
Paulo Braga, o engenheiro de minas
Fernando Martinez e o perito
criminalista Hércules de Brito Chaves.
O objetivo do curso foi capacitar
profissionais que atuam nas atividades
de mineração, detonações e desmonte,
Os instrutores ministraram
observando as técnicas de trabalho e
aulas práticas e teóricas
segurança, obedecendo a legislação vigente.
Além de funcionários da MPC, profissionais de
outras pedreiras da Bahia também participaram da formação
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Mesmo usando todos os EPIS não estamos isentos de
acidentes, por estar em zona de constantes riscos como altura, piso
desnivelado, circulação de veículos, escadas, local sem iluminação,
etc. A verdade é que, por cultura, ainda na empresa, os
colaboradores usam EPIS por obrigação e medo da punição, o que é
lamentável. Muitos funcionários acham incômodo usar óculos,
capacete, luvas, protetor auricular, respiradores só porque causar um
desconforto.
Esse conceito, no entanto, está mudando diante das
estatísticas de vítimas de acidentes, por fruto da imprudência e do
descuido. Tenha preocupação com a saúde e a segurança tanto sua
quanto a do colega, comporte-se de forma preventiva.

Junho - 2013

Aniversariantes do mês

Foco na carreira
Qual o significado de motivação para os
indivíduos? É ser feliz, se sentir realizado nas
conquistas, superar obstáculos, ser persistente para
realizar seus sonhos. Segundo o dicionário Aurélio
motivação é o ato de motivar, exposição de motivos
ou causas, conjunto de fatores psicológicos,
conscientes ou não de ordem fisiológica,
intelectual ou afetiva, que determinam um certo
Cristiane Gonçalves é tipo de conduta em alguém.
A motivação é um fator indispensável nas
Bacharel em ADM e
trabalha no setor fiscal relações profissionais, ela pode ser definida como
da Barbosa matriz
uma força que se encontra no interior de cada
indivíduo e se modifica a cada instante durante
toda vida. Os objetivos de uma pessoa são direcionados e intensificados
pela motivação, é algo particular e único de cada pessoa, portanto
podemos concluir que outro indivíduo não determina a motivação ou
desmotivação. O psicólogo americano Abraham Maslow, relata que o
homem se motiva quando suas necessidades são todas supridas de forma
hierárquica, sendo que as necessidades são assim organizadas: Autorealização, Auto-estima, Sociais, Segurança, Fisiológicas.
Para se tornar um profissional de sucesso é preciso ter
autoconfiança, identificar os problemas como oportunidades e produzir
resultados positivos, aceitando os desafios concedidos, mantendo a
coragem e o entusiasmo. Não podemos nos frustrar com os erros, eles
fazem parte do aprendizado, levam ao aperfeiçoamento e ao sucesso. É
indispensável que o indivíduo tenha noção que precisa percorrer um
caminho ainda não percorrido, se tornar um agente motivador e para isso
precisa de esforços próprios, não se pode esperar motivações de
terceiros. Por outro lado, a pessoa motivada influencia as demais.
Portanto, ser motivado e ter atitudes positivas é caminho para uma
carreira de sucesso
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