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Blog da
Dismafe
está no ar

Incentivo
à leitura

Mundo Virtual

Hábito

d i s m a f e . w o r d p r e s s . c o m

 É uma maneira de fomentar a 

participação em assuntos que lhe dizem respeito e 

divulgar nossas políticas internas, assim como 

melhorar nossa integração”, pontua o diretor 

administrativo do Grupo Dismafe, Marcelo Taya 

Miranda.

 O diretor acredita que o blog será 

bem-recebido pelos colaboradores, clientes e 

fornecedores das empresas do grupo que, por sua 

vez, poderão interagir com o canal, comentando 

posts, sugerindo pautas, que poderão gerar 

reportagens, fotos ou entrevistas, assim como 

participar de fóruns e enquetes.

 SAIBA MAIS - Blog é um site cuja 

estrutura permite a atualização rápida a partir da 

inclusão de posts (publicações). Em geral, os 

postes são organizados de forma cronológica 

inversa, tendo como foco a temática proposta do 

blog, podendo ser escritos por um número variável 

de pessoas, de acordo com a política do blog. 

Normalmente, um blog típico combina texto, 

imagens e links para outros blogs, páginas da web 

e mídias relacionadas ao seu tema. A capacidade 

de leitores deixarem comentários de forma a 

interagir com o autor e outros leitores é uma parte 

importante de muitos blogs.

 Uma nova ferramenta de comunicação 

está à disposição dos funcionários, clientes e 

fornecedores do Grupo Dismafe: é o Blog do 

Grupo Dismafe, espaço na internet que entrou em 

funcionamento com o propósito de ser um canal 

virtual para envolver todos os agentes ligados à 

atividade-fim da empresa. O endereço do blog é 

dismafe.wordpress.com

 O blog vai divulgar - em forma de 

notícias, informes e artigos - temas relacionados 

ao cotidiano das empresas do Grupo Dismafe, tais 

como: novos produtos e serviços, vendas, 

treinamentos, parcerias, campanhas, recursos 

humanos e promoções. Outra finalidade é estar 

mais perto do colaborador, cliente e seus 

fornecedores.

 A responsável pela área de Recursos 

Humanos da Dismafe, Jordana Luz Queiroz 

Nahsan, fará a gestão do conteúdo do blog. Sua 

função será a de definir temas e enfoques do 

conteúdo postado no blog.  As atualizações do 

blog serão mensais, em função da demanda de 

temas e assuntos.

 “Queremos elevar o conhecimento dos 

nossos funcionários, estimulando que eles 

consultem regularmente o blog da empresa.

começamos só paramos ao chegarmos à última 

página. Desta forma, a empresa acredita que estimula 

de forma positiva o desenvolvimento não só 

profissional de seus colaboradores, mas também as 

suas vidas pessoais, pois esse é um hábito que se leva 

para casa.

 A Biblioteca da Matriz está à disposição 

para uso, através de leitura no local ou empréstimo, 

todos os dias, no horário do descanso, podendo ser 

utilizada pelos funcionários, no horário das 10h40 às 

13h30. O espaço funciona há mais de dois meses e 

conta com dois computadores com acesso à 

internet, além de 14 cadeiras, do tipo espreguiçadei-

ras, para maior conforto e tranquilidade.

 O acervo é composto de 72 exemplares, 

formado por livros biográficos e autobiográficos, 

autoajuda, motivação, liderança, administração de 

empresas, marketing, além de outras temáticas. 

Aproveite essa oportunidade, pois é uma chance de 

ler gratuitamente os livros. 

 Para a maioria dos brasileiros, ler não é um 

hábito comum. Um levantamento realizado pela 

Unesco, em 52 países, mostra que o Brasil tem um 

dos piores índices de leitura e compreensão de 

textos, ocupando a 47ª colocação. A falta de 

incentivo à leitura é um dos fatores desta condição, 

pois sabemos que a leitura forma e informa cidadãos.

 E se o hábito da leitura não começa em 

casa ou na escola, a loja Matriz da Dismafe dá uma 

forcinha para quem deseja fazer da leitura uma 

prática saudável tornando possível adquirir conheci-

mento, estimular a imaginação, contribuir para o 

domínio da língua portuguesa, a melhoria do vocabu-

lário e o aprimoramento profissional.

 A Dismafe vem incentivando, por exemplo, 

os gerentes e subgerentes a lerem livros durante os 

módulos do PDD (Programa de Desenvolvimento 

Dismafe), onde a empresa subsidiou dois livros: o 

primeiro foi “A Boa Sorte”, de Álex Rovira Celma e 

Fernando Trias de Bes; e o livro “Jogando Para 

Vencer”, de John Wooden e  Steve Jamison. São 

livros de leitura rápida e envolvente, que quando 

Dados do site Boo-Box mostram que
há no Brasil 15 mil blogs em atividade,

regularmente atualizados e que
recebem 34 milhões de visitas ao mês

• Divulgação de textos sobre eventos 

relacionados ao Grupo Dismafe: cursos de 

aperfeiçoamento, convênios, reuniões, 

eventos festivos de confraternização, 

promoções, concursos;

• Apresentação de premiações e sucesso de 

metas da empresa;

• Difusão de ações de valorização de 

funcionários que apresentam boas práticas 

profissionais;

• Reportagens de lançamentos de novos 

produtos;

• Notas oficiais da empresa

• Entrevistas e aparição da empresa em 

reportagens na mídia;

Funções do Blog

Erídio Farias, de 53 anos, é frequentador
assíduo da biblioteca.
Ele está em seu 5º livro. Atualmente, 
se dedica à leitura do livro
Como se tornar um lider servidor.
“Gosto de ler, principalmente a Bíblia.
Tem grandes histórias de ensinamentos”.

Nós temos a chave
para um futuro melhor

O Grupo Dismafe deseja

a todos um Feliz Natal e um

próspero Ano Novo. e

no que depender da gente

não vão faltar ferramentas

para construir um

mundo melhor. 

Boas Festas!



Parceria gera resultados Novos desafios na empresa

Critérios estabelecidos

Uma década de aliança

Certificação 36 meses Gestão de Pessoas

02 03

atendimento de primeira qualidade e que agora conta 
com procedimentos padronizados. “A certificação 
demonstra de maneira transparente que a empresa 
trabalha com produtos de primeira qualidade e está 
preocupada com excelência na prestação do serviço 
para que o cliente tenha conforto, segurança e 
tranquilidade”, avalia. Para obter essa conquista, a 
Tauro teve de atender todas as exigências da PPG: 
do estacionamento à recepção, do atendimento à 
oficina, da venda ao pós-venda.
 “A Tauro investiu em treinamento, 
equipamentos de alta tecnologia e em produtos. 
Esperamos que o retorno desse investimento possa 
ser colhido a médio prazo, dentro de 5 e 7 meses. O 
cliente Tauro já pode conferir esse novo benefício”, 
convoca Nilton Benfica.

 A Tauro Motors, concessionária da 
Mitsubishi em Cuiabá, acaba de ter atestada a 
qualidade dos produtos e dos serviços oferecidos na 
repintura de veículos atendidos pela marca. A 
revendedora obteve da PPG Tintas Automotivas a 
Certificação 36 meses que oferece ao cliente da 
Tauro, garantia de três anos sobre o produto e o 
serviço executado no veículo. O Grupo Dismafe 
comemora com a Tauro essa conquista, pois é 
parceiro da concessionária no fornecimento de tintas 
PPG, marca mundial que oferece  soluções 
inovadoras na área de tintas automotivas.
 Para o diretor técnico da Tauro, Nilton 
Benfica Borges, o investimento na certificação é uma 
demonstração do respeito e da preocupação da 
empresa para com o cliente, que já recebia um 

 O representante técnico comercial da PPG 
em Mato Grosso, Alinor Sene, lembra que a 
tecnologia empregada na fabricação das tintas PPG 
contribui para aumentar a expectativa de vida dos 
veículos sem danos ao meio ambiente, com 
qualidade de desempenho e padrões internacionais 
de resistências a arranhões/riscos e lavabilidade. “A 
concessão da garantia está condicionada a um 
protocolo que deve ser rigorosamente seguido para 
atestar defeito encontrado após o serviço executado”, 
pondera Sene. 
 A gerente da loja Várzea Grande da 
Dismafe, Mariane Dias, ressalta que o êxito dessa 
conquista é a conjugação de esforços entre a 
concessionária e a Dismafe, que dedicou equipe no 
treinamento dos funcionários da Tauro na capacitação 
dos produtivos. “Quando um cliente da gente obtém 
uma conquista, também é uma conquista nossa. 
Comemoramos com eles, pois é resultado de uma 
parceria de sucesso”, ressalta Mariane.

 O empresário Frederico Mello de Oliveira, o Fred, (foto ao lado) é o representante comercial que atende a 

Equimaf (Brasília) - empresa do Grupo Dismafe - com os produtos das marcas Alcar (abrasivos), Pressure 

(compressores), Irwin-Lenox Twill (brocas e ferramentas), Merkle Balmer (máquina de solda) e Osborn (escovas de aço).  

Em 2011, a parceria de sucesso com o Grupo Dismafe completa 10 anos, fruto de uma relação de sucesso.

 “É uma grande parceria. É um cliente referencial. Falar que atendo a Equimaf é um argumento de venda porque 

o grupo só trabalha com produtos de qualidade. Só tenho a agradecer, pois só tenho crescido nessa relação em que 

todos ganham: eu, a Equimaf e as marcas que represento”, avalia Fred.

 Novas funções sempre representam novos desafios na vida 

de qualquer pessoa, especialmente na área profissional. Mais do que 

experiência e liderança, é indispensável o apoio dos colegas mais 

antigos recepcionando de forma amistosa os novos trabalhadores. 

Cargos de liderança exigem acima de tudo jogo de cintura, habilidade 

na busca de soluções diárias para questões da empresa. Por isso, a 

Dismafe deseja bom trabalho e boas-vindas aos colaboradores em 

seus novos desafios.

Mariane Dias (Dismafe Várzea Grande) e Alinor Sene (PPG) entregam
certificado a Nilton Benfica (a esquerda) e Bruno Costa, ambos da Tauro.

Produtivos da Tauro receberam treinamento da Dismafe:
todos receberam certificado.

Planejamento estratégico 2012 - A Diretoria do Grupo Dismafe participou de uma reunião no mês de outubro 
com representantes da Diretoria Comercial da Bosh Brasil. O encontro foi promovido na loja Matriz da Dismafe, 
em Cuiabá, e contou com a participação dos gerentes de lojas da Dismafe. Na pauta da reunião o 
planejamento estratégico da marca para 2012 e o levantamento de informação sobre mercados regionais.

Bosh

A história tem demonstrado 

que os líderes, normalmente,

se defrontam com

obstáculos antes de triunfarem.

Eles vencem por se recusarem

a ficar desapontados com

suas derrotas.

Para refletir

B.C. Forbes, fundador da revista Forbes

 Alan Jorge Ferreira, de 30 anos, é cuiabano, casado, e responde pela Gerência da Loja Dismafe de Primavera do 

Leste (a 237 km ao sul de Cuiabá), onde mora com a família desde abril deste ano. Pretende cursar Administração de Empresas 

após ter trancado o curso de Tecnologia da Informação. Trabalha na Dismafe há dois anos e está na gerência da loja faz cinco 

meses. “Fico feliz que a empresa tenha me dado essa oportunidade. Já atuei no ramo supermercadista. É uma área totalmente 

diferente: antes vendia arroz e feijão agora vendo pregos e parafusos”. Sua esposa está gestante de 6 meses de uma menina 

que se chamará Ana Clara. 

 Wagner Iori, de 29 anos, é paranaense de Cascavel, gerente da loja Dismafe de Sinop. Veio para Mato Grosso em 

1987, junto com a família. Aportou em Sinop (a 505 km ao norte de Cuiabá) onde estabeleceu domicílio. Traz para a nova função 

na Dismafe Know-how adquirido no ramo supermercadista. “Administrar uma loja é fácil, liderar uma equipe é outra coisa. 

Defendemos uma postura proativa, chamando para si uma responsabilidade. Vamos investir no pós-venda e no agendamento 

automático na área de suprimentos (consumível). Vamos saber também como o cliente avalia o atendimento da empresa para 

corrigir eventuais falhas”.

 Fabio Vanderley Candial, 27 anos, completou em outubro três anos de casa e o seu perfil profissional ilustra bem a 

valorização dos funcionários pela Dismafe. Ele é subgerente da loja do Distrito Industrial da empresa, cargo que ocupa depois 

de ter exercido a função de pacote, logo quando ingressou na Dismafe, e posteriormente de vendedor de balcão. “É um desafio 

novo pra mim. Estou aprendendo mais a cada dia. A nova função aumentou minha responsabilidade. Agradeço a oportunidade 

e o voto de confiança da empresa, espero corresponder à altura a confiança em mim depositada”.

 Horlando Luiz Siqueira Abreu, 33 anos, está na Dismafe há cinco meses, sendo dois na função de  subgerente da 

loja Várzea Grande. Ele ajuda a comandar as lojas e os processos internos que a nova função exige. Horlando começou na 

empresa como trainee. “Me preparei para a nova função e estou me adaptando às novas responsabilidades. Espero poder 

crescer na função junto com a própria empresa. Fico feliz que a Dismafe tenha me dado essa oportunidade, que retribuirei com 

muito trabalho e dedicação”. Horlando planeja iniciar curso de pós-graduação na área de Gestão Comercial, Liderança e 

Coaching.


