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VEJA NESTA EDIÇÃO  OS DESTAQUES DOS TREINAMENTOS 

•Treinamentos de Saúde 
  e Segurança do Trabalho

•Treinamentos de
 Compliance

•Treinamentos 
Comerciais •Programas Unielfa

•Treinamento Cultura Elfa e PLR

•Treinamentos Online

unielfa: investindo sempre no 
seu desenvolvimento contínuo!

•Treinamento Técnico
  Comportamental

 



Data: 14 à 22/02/2019

Local: FabWork – João Pessoa-PB

Quantidade de participantes: 38 
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TREINAMENTO TÉCNICO
COMPORTAMENTAL

      No Mês de Fevereiro de 2019 foi 
realizada a segunda edição do 
Treinamento Técnico comporta-
mental para os membros de nosso 
time. Neste ano, diferente do ante-

    Os dois primeiros dias tiveram foco 
em Excel, com uma imersão prática 
na utilização da ferramenta, sendo 
conduzida por Tassio Domingues, 
Gerente de S&OP Elfa. 
Posteriormente Erico Cantarelli 
(Facilitador com longa experiência 
corporativa e membro da Seta 
Desenvolvimento Gerencial) assumiu 
os trabalhos e orientou as quatro 
turmas seguintes: Yellow Belt, Gestão 
de Projetos, Finanças para não 
�nanceiros e Etiqueta e Comunicação 

    Corporativa.

rior, pudemos abranger uma quanti-
dade maior de áreas participantes, 
tendo em vista que na primeira 
edição apenas turmas de Jovens 
Talentos foram convidadas.
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TREINAMENTOS DE SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHO

  Garantindo segurança, saúde e 
integridade física e psicológica aos 
funcionários da Elfa e em 
conformidade com a legislação 
brasileira, nós realizamos os 
treinamentos de Segurança do 
Trabalho de acordo com as Normas 
Regulamentadoras, as NRs.

  A Elfa realizou, nos primeiros 
meses de 2019, os seguintes   

    

  Direção Defensiva MG – NR 12 
(Elfa CE e Elfa MG): A Norma 
Regulamentadora (NR) 12 se refere 
ao conjunto de práticas, medidas e 

  CIPA – NR 5 (Elfa PB, Elfa SP, Elfa SC 
e Elfa RS): Os treinamentos referentes 
a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) aconteceram por 
meio de uma parceria com uma 
plataforma online (Ambietec) e 
discorreu sobre prevenção de 
acidentes e de doenças no ambiente 
de trabalho, tendo seu maior objetivo 
a prevenção da segurança e saúde 

Trabalho em Altura – NR 35 (Elfa 
MG): A MA Consultoria e 
Treinamentos conduziu a turma de 
NR 35 em Minas Gerais, sendo a NR 
obrigatória para toda atividade 
executada acima de dois metros de 

    durante o trabalho.

altura.

treinamentos de Saúde Segurança 
Ocupacional:

procedimentos utilizados para redu-
zir ou prevenir os impactos dos 
acidentes de trânsito. A SQM 
Consultoria e Gestão foi a responsá-
vel pelo treinamento em Minas 
Gerais e o ISC (Instituto Santa Catari-
na) conduziu a turma em Fortaleza.
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TREINAMENTOS
COMERCIAIS

Unidades com o treinamento: Elfa Corporativo PB, Elfa Logistica PB, Elfa SP Itam e Brooklin.

TREINAMENTOS DE
COMPLIANCE

  Dando prosseguimento a consoli-
dação do Jeito Elfa de Agir, a Uniel-
fa apoiou a realização dos primei-
ros treinamentos do Programa de 
Compliance Elfa. Nos eventos, 
realizados na Elfa PB e com parte 
do time Elfa SP, foi apresentada a 
estrutura de governança do Jurídi-
co e Compliance junto as princi-
pais frentes de trabalho, e a concei-
tuação e sistemática especí�ca do 
compliance (Prevenir, Destacar e 

  Nos dias 02 e 03 de Maio 
aconteceu o Treinamento de 
OuroWeb para o time de vendas da 
Elfa, capacitando a equipe para as 
novas funcionalidades da 
plataforma. As instrutoras 
responsáveis pelo treinamento 
foram Nicole Marques e Tatiana 
Santos e tiveram uma participação 
total de 49 pessoas em três turmas, 
tendo o público presencial em 
João Pessoa e via Webex.  

Compliance.

Responder). O compliance na 
Cultura Elfa e os papéis espera-
dos dos funcionários também 
foram destacados durante o 
treinamento. Posteriormente, 
serão realizadas as marcações 
das demais turmas nas outras 
unidades do grupo, em confor-
midade com a missão de treinar 
todo o time Elfa no Programa de 
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PROGRAMAS 
UNIELFA
Bolsas de Estudo

ca de Auxílio e Educação).

  O Programa de Bolsas de Estudo 
Elfa iniciou mais um semestre 
oferecendo auxílio no desenvolvi-
mento educacional/pro�ssional do 
nosso time. Em 2019.1 tivemos 
quatro contemplados: Suenia de 
Barros Pinheiro, Ingridy Rodrigues 
Cezar, Natalia Mendes de Lima, 
Sheylane de Souza Duarte, que 
passaram a receber mensalmente 
70% do valor correspondente a sua 
mensalidade com a instituição 
(Valores de�nidos conforme políti-

Regras de Ouro

  Para garantir a excelência em 
nossos processos de 
desenvolvimento, devemos 
garantir que alguns itens sejam 
sempre seguidos de acordo com o 
estabelecido em nossa política de 
treinamentos presenciais. Dessa 
forma, as Regras de Ouro ajudam 
na orientação dos procedimentos 
padrões que todos os funcionários 
do grupo devem seguir ao planejar 
a realização de um treinamento, 
tendo a Unielfa como o Ponto 
Central da Organização do evento.
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TREINAMENTO CULTURA 
ELFA E PLR

do nosso negócio.

  A Cultura Elfa tem o papel de 
direcionar nosso jeito de ser, 
evidenciando nosso propósito, 
missão, visão, valores e mandamen-
tos, que nos orientam no cotidiano 
e nas relações. Por ser a combina-
ção dos princípios, crenças e práti-

cas, precisa ser disseminada, 
ajudando a orientar o comporta-
mento no dia a dia de cada um de 
nós. Com esse intuito, realizamos 
um treinamento com o objetivo de 
mantê-la enraizada na condução 
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TREINAMENTOS ONLINE

 PRÓXIMOS TREINAMENTOS ONLINE

   Os Treinamentos Online são uma 
importante ferramenta de dissemi-
nação de conhecimento e desen-
volvimento de competências 
frente a constante impulsão tecno-
lógica em que vivemos. Pensando 
nisso, a Elfa não poderia �car de 
fora dessa grande tendência do 
mercado corporativo educacional, 
concentrando parte de seu esforço 
em ações de educação digital. 

Conforme o nosso planejamen-
to anual, segue as datas dos 
nossos próximos mandamentos:

Cinema.
ção   do       tempo.    Para     agregar 
nadisseminação   e   no

Nosso Ambiente Virtual de Aprendi-
zagem além de entregar centenas 
de cursos nas mais diversas áreas do 
conhecimento, se torna mais acessí-
vel com sua versão mobile através 
do aplicativo “MEUS CURSOS” que 
pode ser acessado pelo seu smar-
tphone oportunizando a otimiza

                                                     desenvolvi-
mento de nossas competências 

PRÓXIMOS
treinamentos

on lineLIBERADOS DIA

22/07
OPERACIONAL

LIBERADOS DIA

29/07
LIDERANÇA

essenciais, temos os treinamentos 
obrigatórios, para todos os funcioná-
rios, nos ciclos de Líderes e Operação. 
Cumprindo os treinamentos no prazo 
de�nido, você ainda pode concorrer 
ao Programa de Incentivo do IPED - 
Unielfa, que premia mensalmente os 
melhores participantes no ranking da 
empresa com ingressos para o 
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PARA PENSAR

Especial Mandamentos

•  Assumimos Responsabilidade de 
dono
•  Somos obstinados na busca do 
melhor nível de serviço
•  Construímos e cuidamos das nossas 
relações comerciais
•  Preservamos nossa reputação
•  Focamos nas metas coletivas

Círculo Dourado

O que é o ‘Círculo Dourado’?

O ‘Círculo Dourado’ – ou 
‘Golden Circle’ no inglês – é 
uma ideia simples. 
Pelo menos, é o que o seu 
criador Simon Sinek disse 
outras vezes em 
entrevistas e palestras.  Tal 
conceito é o tema central de 
best-seller 
‘Por quê? Como grandes 
líderes inspiram a ação’.

O que é o ‘Círculo Doura-
do’? by Simon Sinek

O Golden Circle, na verdade, 
são três círculos que formam 
um só, isto é, 
um círculo menor dentro de 
um círculo médio e esses dois 
dentro de um
ainda maior. O círculo de fora – 
e maior – representa o ‘o que’. 
O círculo
de tamanho médio ilustra o 
‘como’. E o círculo menor e ao 
centro 
corresponde ao ‘por quê’

Ficou confuso? Calma,
leia de novo agora
enquanto observa a 
imagem a seguir:

Representação do Círculo Dourado

Por quê?

Como?

O quê?
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PARA PENSAR

O ‘o que’ diz respeito ao que você 
faz, quais são seus produtos, servi-
ços e funcionalidades. Já o ‘como’ 
caracteriza o seu grande diferen-
cial, a sua proposta de valor 
mesmo. E, por �m, o ‘por quê’ 
exprime a razão pelo qual você fez 
e criou isso.
E é aí que está a sacada do Círculo 
Dourado, pois por meio dele Sinek 
propõe que os empreendedores, 
em sua maioria, mudem a forma 
que veem os negócios. Como? 
Simples, ao invés de colocar o foco 
no ‘o que’ e no ‘como’, comece pelo 
‘por quê’:
Por que o seu negócio existe? Qual 
é o propósito? Qual é a causa? Qual 
é o sonho? É isso que irá te diferen-
ciar dos outros.
“Nas empresas bem-sucedidas, 
todos os colaboradores sabem por 
que fazem o que fazem. As outras 
se dividem entre uma maioria em 
que os colaboradores só sabem o 
que fazem – não como e muito 
menos por quê – e algumas em 

que eles sabem como fazer, mas 
ignoram as razões de fazê-lo”.
Isso signi�ca que, ao contrário do 
que boa parte das organizações 
faz, você não deve dizer às pessoas 
o que faz e de que forma faz para só 
depois falar a razão. Você precisa 
começar justamente pelo propósi-
to para só depois dizer ‘como’ e ‘o 
que’ faz.
Ao mudar a ordem das coisas nós 
podemos inspirar as pessoas, 
conquistando a con�ança e a 

admiração delas. Hoje a minoria das 
empresas faz isso e, por esse motivo, 
poucas delas conseguem conquistar 
colaboradores e clientes. Tudo que 
eles precisam é de uma razão.

Para entender melhor acesse o 
vídeo

https://www.youtube.com/watch?-
v=0-o25HhISiE

criou isso.

faz.

dos outros.

quê’:


