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Dismafe
é top pela
terceira vez

Reconhecimento

Metas para super
colaboradores

Uma vida de dedicação
Supermeta

Prata da casa

 A Dismafe é Top of Mind 2011. Isso 
significa que ela é a empresa mais lembrada 
espontaneamente pelas pessoas quando o 
assunto é Comércio de Máquinas e Ferramen-
tas. O título faz da Dismafe tricampeã do 
prêmio, concedido pela Revista RDM – Revista 
de Mato Grosso -, em parceria com a Revista 
BSB Brasil. Em 2009 e em 2010, a empresa foi 
vencedora nessa mesma categoria. O prêmio 
consiste em dar um selo para as empresas 
mais lembradas no Estado nos mais diversos 
segmentos. 
 “O prêmio Top Of Mind é importante 
para a Dismafe, pois mostra o reconhecimento 
de 28 anos de trabalho e de parceria com os 
nossos clientes e fornecedores. Não só a 
imagem da empresa ganha com essa premi-
ação, mas também enriquece o prestígio da 

Dismafe no mercado em que atuamos”, avalia 
a empresária Fabiana Miranda, no ato de 
premiação representando todo o Grupo 
Dismafe. A cerimônia de entrega do prêmio às 
144 empresas e marcas mais lembradas 
aconteceu no dia 10 de novembro, em Cuiabá.
 Na análise de Fabiana, estar na 
mente do público traduz a satisfação das 
necessidades e desejos dos clientes, e que o 
produto ou serviço atende de forma excep-
cional aos anseios dos consumidores. “Mais 
importante do que estar no topo, certamente 
é permanecer lá. Mas isso não é tarefa fácil. É 
resultado da união de esforços entre gestores, 
colaboradores, fornecedores, clientes e 
diretoria”, completa a diretora. 
 O prêmio mostra a opinião do consu-
midor como reflexo da popularidade das 

 Atingir uma meta é prazeroso. 
Agora imagine atingir uma supermeta. Isso 
é tarefa para super colaboradores, aqueles 
que dedicam esforço, dedicação e compro-
metimento com o trabalho. Atingir a super-
meta não exige super poderes, apenas 
garra e força de vontade. “A supermeta é 
um exercício de autoconfiança do colabo-
rador em não só atingir suas metas, mas 
extrapolar uma meta ainda maior. É um 
certificado de que a empresa acredita no 
seu potencial, de que o colaborador é 
capaz”, avalia supervisor comercial do 
Grupo Dismafe, Carlos Buosi.

 Anos dedicados à mesma empresa 

costumam ser sinônimo de experiência profissional, 

aprendizado e satisfação pessoal. É ainda reflexo de 

um mercado de trabalho que busca profissionais 

estáveis.

 Atualização profissional é indispensável 

para trilhar uma carreira de sucesso na empresa que, 

por sua vez, responde criando oportunidades para 

aquele funcionário que cumpre suas tarefas com 

eficiência e eficácia. Por isso, o Grupo Dismafe rende 

homenagens a um grupo de funcionários que acaba 

de completar 10, 15 e 20 anos de empresa. Parabéns 

a todos pela dedicação e comprometimento.

 Em 2011 – no período de janeiro a 
novembro – nada menos que 36 pessoas 
atingiram a supermeta, um percentual de 
vendas definido pela direção da empresa.  
Para cada supermeta atingida, o 
funcionário recebe um pin e um prêmio 
extra. As avaliações são mensais. Pra quem 
alcança a supermeta, fica o gostinho da 
vitória. Para quem não consegue atingi-la, 
fica o exemplo dos colegas e o desejo de 
conseguir chegar lá. Um grupo de 
funcionários é privilegiado e conseguiu 
atingir a supermeta oito vezes em 2011.  
 Veja abaixo quem são eles:

marcas escolhidas e – consequentemente - 
sua influência na sociedade. “Receber o Top of 
Mind é uma honra e o reflexo do trabalho de 
construção de um canal de relacionamento 
que se identifique com os clientes, além de ser 
motivador, pois se trata de uma escolha 
legítima”, destacou o diretor geral da RDM e 
anfitrião do evento, jornalista João Pedro 
Marques.
 A pesquisa Top of Mind, realizada 
pela NewComDates - Tecnologia de 
Informação - identificou qual marca está mais 
fixada na mente dos consumidores, 
avaliando-se o grau de popularidade e prestí-
gio da mesma junto à população, 
constituindo-se, de certa maneira, em indica-
tivos relacionados à participação no mercado 
e aos atributos de valor da marca.

A empresária Fabiana Miranda, da Dismafe, posa ao lado do diretor-geral da Revista RDM,
João Pedro Marques (à esq. dela.) e do editor-chefe da revista, jornalista Rui Matos (paletó aberto)

Vanderleide Ecilda de Carvalho Pessoa, “Vanda” 
Gerente da Equimaf Brasília

Luiz Carlos Brito Duarte - Comprador do Grupo Dismafe

Vanderlene Maia Reis Dionísio, “Tita” - Gerente de Pessoal
do Grupo Dismafe

Jaécio José Batista Ferreira - Motorista da Equimaf Brasília

Outros homenageados são:
15 anos - Joseane Soares Oliveira Figueiredo (Dismafe)
10 anos - Gelsi Terezinha Covatti (Dismafe)

Jurandi de Jesus Guimarâes (Dismafe)
Leocir Both  (Dismafe)
Renildo de Oliveira Santos (Dismafe)
Wyllian da Silva Alves (Equimaf)

“Fico feliz por alcançar a supermeta, pois minha meta ao longo do mês é 
trabalhar até o último minuto para alcançá-la. Ela é também fruto do 
meu esforço individual e de um trabalho de equipe, onde um ajuda o 
outro”,  Camila Araújo dos Santos, televendas da Dismafe Matriz.

“A supermeta é um estímulo para nos tornarmos cada dia melhores em 
nossa função. É saber que esse esforço em atingirmos nossas metas será 
reconhecido pela empresa. E isso é muito gratificante”, Leocir Both, 
vendedor da Dismafe Tangará da Serra.

“É glorioso superar todas as metas que nos passam”, Nicézio Cavalcante 
Oliveira, vendas balcão da Equimaf Brasília.

“Alcançar metas nos dá a sensação de missão cumprida", Léia Lima, 
televendas da Dismafe Matriz.
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 O clima de bye-bye 2011 e a chegada do ano novo 
embalaram as festas de confraternização das empresas do Grupo 
Dismafe. Seja um churrasco ou qualquer outra forma de comemo-
ração, gerentes e subgerentes ficaram responsáveis pela festa,  em 
cada unidade do grupo. 
 Cada evento contou com a participacão de colaboradores 
das empresas e seus familiares, fortalecendo os laços de união 
promovendo uma maior integracão entre eles.  
 Na festa da Equimaf Brasília, por exemplo, o tempo 
chuvoso só serviu para deixar a festa mais animada e descon-

traída, num ambiente propício para quebrar a formalidade do dia 
a dia de trabalho. 
 “Agradecemos a companhia de todos os funcionários, 
familiares, clientes e prestadores de serviço por mais um ano de 
trabalho juntos. Desejamos a todos muita saúde, paz e que no ano 
novo alcancemos nossos objetivos”, desejou Rugeiton Miranda, da 
Equimaf.
 Neste fim de ano, cada funcionário recebeu de presente 
do Grupo Dismafe uma caneca comemorativa.
 Veja ao lado flagrantes das festas nas empresas:

Adeus
Ano Velho,
Feliz
Ano Novo

Confraternização

Nossa
mensagem
para você

Equimaf Brasília
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Dismafe Rondonópolis

Dismafe Sinop

 “Desejo a todos os colaboradores, 

clientes, fornecedores e amigos do Grupo 

Dismafe um ano de muitas realizações e multi-

plicações. Que o ano de 2011 seja de reflexão 

e aprendizado, e que o ano de 2012 traga paz, 

saúde, força e determinação a todos os 

homens e mulheres de boa vontade”. Renildo 

Oliveira Santos, promotor técnico da Total 

Comércio e Representações

 “Nós do grupo Dismafe, que acredita-

mos na vida, queremos que em 2012 possamos 

juntos construir um mundo melhor, e, por este 

motivo, enquanto tivermos tempo façamos o 

bem a todos, que DEUS retribuirá a cada um 

segundo a sua obra”. 

Luiz Adriano Viero, gerente da Dismafe 

Rondonópolis

 “Tomados por pensamentos positivos, 

ideias novas para uma vida melhor, buscamos 

através desta Mensagem desejar que o Ano que se 

inicia seja repleto de paz, saúde e esperança, e que 

os desafios de 2012 se transformem em oportuni-

dade de crescimento e realizações. A Lumen 

sente-se feliz hoje, em poder desejar a todos os 

amigos, clientes e parceiros um próspero ano 

novo”. Neia Oliveira, encarregada financeira da 

Lúmen Construtora

 “Esperamos que o Natal tenha sido de 

paz e amor junto à família e aos amigos. Quere-

mos ainda agradecer a todos os colaboradores, 

amigos e clientes que nos acompanharam em 

2011, desejando um ano de 2012 repleto de 

muita saúde, prosperidade, sucesso e 

realizações. Temos certeza que estaremos juntos 

para nossas realizações e conquistas. Antonio 

Rossi, gerente da Maquipeças


