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VEJA NESTA EDIÇÃO  OS DESTAQUES DOS TREINAMENTOS 

•Treinamento de BI 

•Treinamento Compliance
 – Assédio 

•Treinamento de Feedback

•Segurança do Trabalho

•Treinamento de PDI 

•Workshop das áreas

•Comunicação não agressiva

•Treinamento Media Training 

•Treinamento Fábrica de 
Comunicadores 

•Treinamento de Convivência 

•Programas Unielfa

•Programas de Desenvolvimento

•Treinamento de Licitação 

•Eventos 

unielfa: investindo sempre no 
seu desenvolvimento contínuo!

•Treinamento de WMS

 



Quantidade de participantes: 38 
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TREINAMENTO DE WMS

TREINAMENTO DE BI

TREINAMENTO COMPLIANCE - ASSÉDIO

      Com o apoio da Unielfa, foi reali-
zado em junho, o treinamento 
sobre  WMS, para focais do time 
operacional, totalizamos 24hrs 
dedicadas a apresentar novos 
conhecimentos sobre o sistema, 

  Aos Jovens Talentos da Elfa 
também foi oferecido o Treina-
mento em BI, com intuito de aper-
feiçoá-los nas ferramentas de 
tomada de decisão, tão requisita-
da pela transformação digital.

O treinamento foi ministrado por 
Júnior Monteiro, funcionário do 
grupo Elfa, que atua na área de TI. 
Assim, valorizamos os multiplica-
dores internos e reconhecemos os 
talentos da casa. 

O Grupo Elfa está em franco cresci-
mento e sabe que o desa�o de 
entregar soluções em saúde para 
milhares de vidas requer um time 
engajado e, para tanto, é funda-
mental preservar as relações, pois, 
como prevê nosso código de 
conduta, o respeito é um princípio 
fundamental das interações que 
ocorrerem em função do desen-
volvimento dos negócios do 

foram discutidos conteúdos relati-
vos à melhoria de produtividade e 
maior rapidez nas entregas, objeti-
vando alcançar um nível de serviço 
superior. 

Grupo Elfa. Para apoiar os líderes 
nesta importante missão, o time 
de Compliance, com o apoio da 
Unielfa, realizou, em agosto de 
2019, treinamento sobre assédio 
moral e sexual. Realizado presen-
cialmente na unidade de são 
Paulo, o treinamento foi facilitado 
pelo Dr. Aderson Martins do PCMM 
Advogados, contou com a partici-
pação ativa dos diretores e do 

nosso CEO, José Vieira, e foi trans-
mitido via Webex para todas as 
unidades da companhia. 
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TREINAMENTOS DE FEEDBACK

SEGURANÇA DO TRABALHO (SSO)

  Crescer e evoluir juntos é um 
valor, um princípio da Elfa e o 
feedback contribui como nortea-
dor para os caminhos pessoal e 
pro�ssional. Muitas organizações 
perdem de otimizar tempo com 
comunicações não e�cazes. O 
diálogo entre as necessidades das 
pessoas e da organização foi o 
ponto alto desse treinamento na 
busca da integração desses 
contextos. A�nal, a comunicação é 
um dos requisitos para ganhos 
exponenciais. Com essa crença, em 

Garantindo segurança, saúde e 
integridade física e psicológica aos 
funcionários da Elfa e em confor-
midade com a legislação brasileira, 
foram realizados os treinamentos 
de Segurança do Trabalho, de 
acordo com as Normas Regula-
mentadoras, as conhecidas NRs.

No segundo semestre de 2019, os 
seguintes treinamentos de Saúde 
Segurança Ocupacional acontece-
ram com apoio da Unielfa Brigada 
de emergência NR11 CIPA.

julho a Unielfa proporcionou o 
treinamento de feedback para os 
times de líderes e operacional, 
fortalecendo a importância de 
como estabelecer relações usando 
a comunicação não violenta no 
quotidiano do trabalho, de manei-
ra mais e�caz e assertiva.
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TREINAMENTO MEDIA TRAINNING

TREINAMENTOS DE PDI

   Em poucas palavras, o PDI - Plano 
de Desenvolvimento Individual 
direciona alguns caminhos para a 
carreira do funcionário. Quando se 
enxerga o valor dessa ferramenta 
de desenvolvimento, os ganhos 
virão naturalmente. Seu foco está 
na busca de resultados. 
Em agosto de 2019, a Unielfa 
promoveu o treinamento de PDI, 
para o time de Gente, ministrado 
pela consultora Erê de Queiroz, 
facilitando as pessoas a identi�ca-
rem suas necessidades e construir 
os próprios planos de desenvolvi-
mento usando ferramentas do 
Design Thinking e Creative 
Problem Solving.
  

Em setembro de 2019, o treinamento Media Training, ministrado por Lucélia Pinto, na Integração Escola de 
Negócios – Polo Itaim, abordado o tema “Seja o melhor protagonista da sua comunicação” aconteceu em São Paulo 
para todos os gerentes comerciais. 
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TREINAMENTO FÁBRICA DE COMUNICADORES

WORKSHOP DE LICITAÇÃO

    Em setembro de 2019, ainda com 
foco em comunicação, realizamos 
o treinamento fábrica de comuni-
cadores com a AIKA empresarial. O 
objetivo do treinamento foi entre-
gar pessoas mais abertas e prepa-
radas para ganhos de efetividade e 
afetividade nas interações.

Os conteúdos organizados e siste-
matizados pela AIKA - na pessoa 
do Diogo Veloso – teve o objetivo 
de gerar impacto sobre o per�l de 
comunicação de cada participante.
Dessa forma, a Unielfa anda lado a 
lado com as expectativas de foco 
em resultados.

  

   Investimos para uma companhia 
cada vez competitiva e duradoura. 
Com esse intuito precisamos 
treinar pessoas para que sejam 
ainda melhores naquilo que fazem. 
Em setembro de 2019, promove-
mos o Workshop de Licitação, 
treinando o time de licitações na 
política  da área. 
“O workshop de licitações foi 
realmente algo extraordinário e 
surpreendente. Como foi prazero-
so estudar o tema “Política de 
Licitações”. de uma forma tão dinâ-
mica, inteligente e divertida! Uniel-
fa, parabéns pela organização e 
comprometimento com os colabo-
radores. “ - Peter Maia
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WORKSHOP COMERCIAL - Elfa PB e Elfa SUL

WORKSHOP GENTE E GESTÃO

O workshop de VDI, contou com o 
time de vendas diretas, totalizando 
58 pessoas. 
Mais uma vez o Grupo AIKA, 
alinhado com a Unielfa, promoveu 
um treinamento motivacional 
sobre técnicas de vendas e per�s 
de clientes. 
“Acredito que o treinamento foi de 

  Aline Sueth, diretora de gente e 
gestão e idealizadora da Unielfa, 
teve um momento de troca e 
alinhamento com o seu time, onde 
foram esclarecidas algumas expec-
tativas relacionadas à área, com 
debates sobre diversos assuntos. 
Foi um momento de muita imersão 
em diversos processos.

grande importância, foi apresenta-
do ferramentas fundamentais para 
o melhor desempenho no atendi-
mento e fechamento da venda, 
mostrando que podemos alcançar 
nossos resultados e que não temos 
que apenas vender o produto e 
sim nosso serviço, fazendo o clien-
te entender que é o melhor. Vender 

medicamentos é mais que vender 
produtos com �nalidade apenas 
de bater metas é saber que 
estamos criando conexões com 
nossos clientes e fazendo parte de 
um processo importante de sua 
vida. E sempre lembrar “É GUERRA 
PAPAI”. – Perla Santos

“No workshop deste ano, tivemos a 
oportunidade de ouvir aspectos 
fundamentais da nossa cultura e 
do nosso dia-a-dia de trabalho. O 
grande diferencial é que nesta 
edição tivemos o privilégio de 
ouvir tais alinhamentos partindo 
de nossa própria diretora, de forma 
leve, aberta e participativa. É 

crucial para o sucesso, seja ele 
individual, seja ele da empresa, 
que as expectativas em torno de 
nossos desempenhos sejam claras. 
E isso foi bastante exercitado. 
Saímos de lá com os objetivos em 
mente e motivados a darmos o 
nosso melhor.” – Davi Ribeiro
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COMUNICAÇÃO NÃO AGRESSIVA
  Boa parte dos con�itos que temos 
com outras pessoas podem ser 
causados, mais pela forma como 
expomos nossas ideias – seja na 
escrita ou verbal - do que propria-

TREINAMENTO MANUAL DE CONVIVÊNCIA

  O Grupo Elfa tem vivido momen-
tos de mudanças e grandes reali-
zações. Em 4 de novembro de 
2019 inauguramos o novo escritó-
rio localizado no moderno empre-
sarial Duo Corporate Towers, 
utilizando o conceito open space, 
um modelo interativo, produtivo e 
democrático. 

TREINAMENTO DE LICITAÇÃO
Em dezembro aconteceu o treina-
mento de Licitação em João 
Pessoa. A Unielfa apoiou este 
momento que teve como principal 
foco a apresentação detalhada do 
ambiente vigente sobre licitações 
e contratos administrativos em 

nível nacional, destacando as 
previsões constitucionais próprias, 
a jurisprudência regente, reforçan-
do os comandos da Lei Geral sobre 
Licitações (Lei nº 8.666/93) aplicá-
veis em todos os demais casos. 
Os professores do Instituto Licitar 

ministraram as aulas, atendendo 
aos anseios de atualização cons-
tante nessa área de conhecimento.

  

Para esse momento de mudanças, 
foi criado o manual de convivência 
que dita algumas regras que 
potencializam o novo ambiente. 
Os funcionários participaram do 
treinamento liderado pela Unielfa, 
tirando suas dúvidas, comparti-
lhando expectativas. 

  

mente pelas diferenças de opinião. 
Partindo da identi�cação dessa 
necessidade que muitas organiza-
ções têm, a Unielfa proporcionou 
um momento com a Diretora de 

Geste e Gestão, Aline Sueth e todos 
os líderes para falar sobre a impor-
tância da comunicação não agressiva 
e as consequências que ela pode ter.

  



PROGRAMAS 
UNIELFA
Bolsas de Estudo 
2019. 2

   O Programa de Bolsas de Estudo 
Elfa iniciou mais um semestre 
oferecendo auxílio no desenvolvi-
mento educacional |pro�ssional do 
nosso time. No período 2019.2 
tivemos quatro contemplados - 
André Souza, Brenda Ramos, Clau-
dilene Melo, Ellayne Silva, Gabriel 

Palestra Mário Sergio Cortella
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EVENTOS

    Faz parte da missão da Unielfa 
garantir o crescimento pro�ssional 
e pessoal de todos os funcionários. 
Em setembro de 2019 a Unielfa 
brindou alguns funcionários com a 
participação na palestra do reno-
mado pro�ssional Mário Sergio 
Cortella, que tinha como tema: 
“Superar, Inovar e Transformar. A 
Sorte Segue a Coragem!”. Uma 
noite cheia de aprendizados e 
lições para a vida pro�ssional e 
pessoal.

Câmara, Jessica Sousa, Luiz Olivei-
ra, Paulo Lima, Raphaela Castro, e 
Suellen Arruda, que passaram a 
receber mensalmente até 70% do 
valor correspondente a sua mensa-
lidade com a instituição
(valores variam de acordo com a 
política pertinente)
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PROGRAMAS DE
DESENVOLVIMENTO

Pratas da Casa

O Pratas da Casa, programa da 
Unielfa que visa desenvolver os 
participantes considerados poten-
ciais em competências técnicas e 
comportamentais pertinentes à 
rotina de liderança, mapeando e 
preparando sucessores a médio 
prazo, contou com três dias de 

imersão com facilitadores do 
mercado externo e interno – Raissa 
Queiroz, Rany Alves, Nathalia Moura 
e Grupo AIKA.
Muitos aprendizados aconteceram 
em outubro de 2019.



10

NOVIDADES
Unielfa Insights 

People bet 

E haja “Insights”, porque “Ilumina-
ção, visão” são sempre bem-vindas. 
Na psicanálise, que diz que Insight 
é considerado sinônimo de intui-
ção, a presença do sentido da vista, 
pois vem do latim intuitivo, que 
signi�ca olhar e fazer "uma apreen-
são imediata pela mente sem racio-
cínio". 

A Elfa entende que desenvolver 
pessoas signi�ca cuidar do seu 
principal ativo. O People Bet é um 
programa de desenvolvimento que 
consiste em preparar pessoas de 
aposta para serem possíveis suces-
sores.
Nessas ações de desenvolvimento 
a Unielfa serve como apoio para 
que o programa alcance o objetivo 
�nal. 

Pegando carona nesses conceitos, 
em agosto de 2019 a Unielfa lançou 
o Unielfa Insights - programa com o 
objetivo de promover conteúdos 
novos, curtos e relevantes a �m de 
gerar inspirações e novas percep-
ções sobre o mundo do trabalho. 
 O primeiro vídeo lançado foi o TED  
“Como criar a melhor empresa para 

se trabalhar”, que fala sobre o 
GiftWork, que é um presente conside-
rando a necessidade do funcionário, 
em boa parte das vezes sem grande 
investimento (tempo ou dinheiro) 
para quem o prática, mas com grande 
signi�cância para quem recebe, indo 
além do que é esperado pelo bem da 
organização.



Treinamentos online – 2020
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Clic do conhecimento 

Em um mundo dinâmico e permea-
do de inovação tecnológica e 
agilidade, a Unielfa lança o Clic do 
Conhecimento - uma ferramenta 
que permite maior interação 
através de e-mail e Whatsapp, 
proporcionando degustação de 
conteúdos atuais e relevantes para 
todos os funcionários da Elfa.
Em dezembro, foi lançado o 
primeiro Clic com o tema: “Por que 
bons líderes fazem você se sentir 
seguro” de Simon Sinek

No dia 06 de janeiro liberaremos treinamentos online para Liderança e Operacional, com os seguintes temas: 
Liderança: Liderança em um mundo de transformação / Operacional: Comunicação Não-violenta
Vamos lá! Acesse e se desenvolva!


