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Segurança

Por TST Fabiana Ribeiro

Olá queridos leitores,partir
desta edição vamos inici-
ar uma série de dicas so-

bre segurança do trabalho e tam-
bém segurança no dia a dia.

Cada edição teremos um tema
diferente onde o objetivo é transmi-

Dicas do setor de Segurança do
Trabalho - PERIGO x RISCOS

tir conhecimento que podem fazer
toda diferença e prevenir acidentes.

O tema desta edição é perigo
e riscos.

Você sabe a diferença entre
perigo e risco?

O perigo é um estado ou situ-
ação.

Existe o risco a partir do mo-

mento que ocorre uma exposição
ao perigo.

Precisamos aprender a iden-
tificar situações de perigo para
amenizar e/ou eliminar o situa-
ções de risco.

Por exemplo, em uma fileira
de empilhamento de caixa a últi-
ma caixa empilhada está prestes
a cair, ao avistar identificamos
uma situação de perigo, onde o
perigo é da caixa cair.

Já partir do momento que
tem algo ou alguém exposto
identificamos uma situação de
risco,onde há o risco da caixa
cair em cima da pessoa causan-
do um acidente.

Veja acima de forma ilustrada.
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Recursos Humanos

Por Da Redação

Há alguns anos, a habilidade mais
exigida no mercado de trabalho
era o conhecimento técnico so-

bre a área de atuação. Hoje, não mais.
As chamadas soft skills, também conhe-
cidas como habilidades comportamen-
tais, são cada vez mais elementos defi-
nitivos na hora de contratar um colabo-
rador. Atualmente, mais do que nun-
ca, as empresas buscam profissionais
que tenham bem desenvolvidas habili-
dades como liderança, empatia, traba-
lho em equipe, resiliência, reinvenção
e espírito empreendedor.

“Ao longo do tempo as empresas
foram percebendo que, quando as pes-
soas não tinham soft skills muito bem
desenvolvidas, elas contribuiam para o
baixo resultado das empresas. As com-
panhias começaram a perceber a im-
portância de desenvolver as pessoas,
porque muitas vezes o que difere elas
da concorrência não é a atuação em si,
mas sim as pessoas”, afirma Lucedile
Antunes, CEO da L. Antunes Consulto-
ria & Coaching.

A importância da soft skills se dá
porque elas estão relacionadas à capa-
cidade de o ser humano se relacionar e
interagir entre si. O desenvolvimento
das habilidades comportamentais per-
mite a melhora em performances como
vender ideias, se comunicar com clare-
za e objetividade, gerenciar emoções
para minimizar impactos nos negócios
e capacidade de lidar e resolver proble-
mas. Com a combinação dessas com-
petências, líderes conseguem trabalhar
com seus times para entregar melho-
res resultados.

O relatório The Future Jobs, de
2016, do Fórum Econômico Mundial lis-
tou as dez habilidades necessárias para
profissionais atuais. Todas são soft skills.

Pensamento crítico, Criatividade,
Gestão de pessoas, Colaboração, Inte-
ligência emocional, Julgamento e toma-
da de decisões, Orientação ao serviço,
Negociação, Flexibilidade cognitiva e
Resolução de problemas complexos

De acordo com Antunes, é prova-
do pela neuroplasticidade que todo ser
humano pode desenvolver novas habi-
lidades, inclusive as soft skills. “Quan-

Confira 3 dicas para desenvolver
habilidades comportamentais

do eu conduzo meus processos de co-
aching, de uma forma prática eu explico
que nossos comportamentos são como
nossos músculos. Temos músculos mui-
to bem desenvolvidos e músculos que
não foram tão estimulados ao longo da
nossa vida. Os comportamentos são da
mesma forma. Por exemplo, eu posso
falar muito bem e me comunicar com
maestria, mas posso ter dificuldades de
gerenciar minhas emoções e praticar a
empatia”, explica a especialista. No livro
Soft Skills – Competências essenciais
para os novos tempos, Antunes explica
três maneiras de fazer isso. São elas:

1. Tomar consciência das pos-
sibilidades

É necessário um movimento de
consciência, de entendimento das pos-
sibilidades futuras e das enormes opor-
tunidades que a vida nos proporciona
para a evolução. Ponderar os prós e
contras de continuar como está pode
ser o início do processo de desenvolvi-
mento das soft skills.

2. Sair da zona de conforto
Para buscar a melhor versão de

si, o primeiro passo é estar aberto para
sair da zona de conforto, em busca do
desenvolvimento de novos comporta-
mentos. Sem o desejo e a consciência
de mudança, não é possível desenvol-
ver habilidades nem mudar de posições,
sejam na vida pessoal ou profissional.
A habilidade é reforçada ainda pelo

head da EXAME Academy, André Por-
tilho. “Cada vez que você coloca a res-
ponsabilidade de seus problemas, frus-
trações e decepções em outra pessoa
ou em alguma situação externa, você
perde a chance de lidar você mesmo
com o problema. Além disso, você per-
de a oportunidade de crescer e se de-
senvolver com este processo. Viver é a
arte de resolver problemas e a partir do
momento que você passa a encará-los
como desafios e oportunidades de cres-
cimento, sua vida muda”, afirma.

3. Buscar o autoconhecimento
Se autoconhecer significa reco-

nhecer pontos fortes e fracos de si mes-
mo. O ser humano tende a manter os
velhos e conhecidos padrões, mas para
transformar hábitos e comportamentos
é preciso aceitar a evolução como pro-
pósito. Evoluir significa olhar para a fren-
te e fazer as mudanças necessárias
para que haja uma transformação. Para
Portilho, o autoconhecimento é uma das
principais soft skills necessárias para o
sucesso. “Quem não se conhece não
tem os recursos necessários para lidar
com as aventuras da vida. Só através
do autoconhecimento nós somos capa-
zes de entender nossos sentimentos e
reações, e através desse entendimen-
to construir um caminho de desenvolvi-
mento e crescimento pessoal que vai
nos possibilitar uma vida plena e me-
nos miserável”, afirma o especialista.
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Qualidade

Por Regilene Araújo

Quem acompanha nosso In
formativo INCA sabe que
somos uma empresa certi-

ficada dentro dos parâmetros nor-
mativos ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015. Pois bem, um dos re-
quisitos para o  planejado na nor-
ma é a realização de auditorias que
têm como objetivo evidenciar se as
práticas planejadas estão atenden-
do aos requisitos determinados.

Em  fevereiro, passamos por
mais um auditoria de recertificação,
porém esta de um modo diferente
por conta da situação que estamos
enfrentando a pandemia, ou seja,
nossa auditoria foi realizada de for-
ma on-line, um método novo, dife-
renciado, que exigiu os envolvidos

Novo método de Auditoria de Recertificação

muita atenção e concentração re-
dobradas, exigindo uma dedicação
e comprometimento.

Foi de fato um desafio, sem
dúvida, a auditoria presencial. O
entrosamento e o feedback pre-
sencial é diferenciado, porém com
toda tecnologia que temos interli-
gada hoje, permitiu com que man-
tivéssemos uma interação onde
em nossa auditoria  foi possível
avaliar as conformidade de nossos
processos e gestão.

A auditoria foi conduzida pelo
auditor da Bureau Veritas, Sérgio
Zago e acompanhada por mim,
Regilene.

Todos nossos processos foram
auditados, inclusive a fábrica onde
a interação foi por meio da ferra-
menta Microsoft Teams, que permi-

tiu o compartilhamento dos nossos
documentos e a interação por vídeo.

Salientamos que, foi um mé-
todo diferente do convencional
que estávamos todos já habitua-
dos, porém acreditamos que a ten-
dência e a tecnologia caminharão
para todos os desafios.

Fomos recomendados por
um período de mais 3 anos de
cert i f icação, o que mostra o
comprometimento de todos por
trabalhar dentro dos requisitos
e também o empenho para con-
fecção de todos sempre com
qualidade respeitando o meio-
ambiente.

Parabéns a todos da equi-
pe de frente e a todos, a recer-
tificação é reflexo de um traba-
lho de equipe!!!
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Neste mês de março, vamos
falar um pouco da área da Estam-
paria I, também conhecida pela
área, temos as prensas manuais
e automáticas, liderada por Ro-
gério Franzoni.

Área onde é realizada a
confecção e estampagem de fita
de aço em prensas manuais e
automáticas, área onde é o pon-
to de partida para confecção de
todos produtos, ou seja, onde a
matéria prima chega bruta e
será  transformada em peças
pouco a pouco, na estampagem
e conformação que vai se dan-
do ao processo.

Todos os colaboradores

Vamos falar da área da estamparia

que trabalham na área sempre
estão comprometidos, buscando
o melhor na confecção das pe-
ças, fazendo as dobras e cortes
com lotes sempre inspecionados

com frequência.
É importante dizer que a área

também é composta por colabo-
radores que fazem parte do time
há bastante tempo.

Qualidade

Por Pablo Silva

Em parceria com o Senai-SP
está sendo desenvolvido um estu-
do preditivo com o intuito de avaliar
a eficiência energética dos princi-
pais equipamentos utilizados na
área fabril, a análise é feita a longo

Análise Preditiva de eficiência energética

prazo, onde é utilizado um analisa-
dor de energia elétrica que fica ins-
talado no equipamento, realizando
assim medições constantes e regis-
trando suas variações.

Também está sendo realizado
o “Caça vazamentos”, onde é utili-
zado um Detector de vazamentos

ultrassônico com o intuito de identi-
ficar e mensurar possíveis vaza-
mentos que podem acarretar cus-
tos à empresa.
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Comercial

Por Marcelo Ortega

Muitas palavras da língua portu-
guesa podem impedir você de
convencer um cliente a com-

prar. Atrapalham o processo de vendas
e fazem com que você adie a possibili-
dade de fechamento.

Vamos começar pela palavra “se”
– “se isso” ou “se aquilo”. Quando eu
falo “se”, automaticamente coloco uma
condicional. Isso significa que a pessoa
pode ou não fazer o que eu estou pro-
pondo ou questionando. “Se conversar-
mos melhor ainda essa semana, vere-
mos um grande projeto para a sua em-
presa”. Quando falo isso para o clien-
te, ela pensa: “se conversarmos ou se
não conversamos”. Será que é isso que
eu quero? Deixar dúvida? Deixar 50%
do caminho livre para ele escapar da
minha reunião e da minha proposta?
“Se fecharmos agora, lhe consigo está
condição” – se fecharmos agora ou se
não fecharmos. Tome cuidado. O uso
do “se” pode inibir o seu avanço na-
quela conversa que estava ou poderia
estar ainda mais quente em direção ao
fechamento da venda.

Melhor: troque o “se” pelo “quan-
do”. Assim, você leva a pessoa ao mo-
mento em que ela estará fazendo aqui-
lo que você está propondo ou questio-
nando. “Se fecharmos hoje, teremos
isso”. Não: troque por “quando”. Use
também a palavra “imagine”, porque
leva ainda mais para o momento.

“Quando fecharmos, verá os gan-
hos que você e sua empresa terão.
Imagine se isso estivesse acontecen-
do agora.”.

A segunda palavra é o “não”. O
“não” é terrível, um apagador de opor-
tunidades. Muita gente já inicia pergun-
tas e aborda clientes com o “não”, a
começar pelo “pois não” – um vício de
linguagem, uma mania que se tem da
língua portuguesa original. O “pois não”
é inútil. Troque por um “pois sim, es-
tou aqui para lhe ajudar”. Colocar o
“não” em uma pergunta, por exemplo,
pode ser catastrófico. “Não quer que
eu lhe mostre a nossa nova coleção?”.
O cliente provavelmente dirá que não.

No entanto, o “não” pode ser útil

Comunicar-se bem é vender

Representante
aniversariante

Rocha (Rep. Ceará)

10

quando faço perguntas que eu cha-
mo de perguntas manipuladoras.
Quando o cliente está observando o
produto do concorrente e eu faço uma
pergunta a qual eu quero um não
como resposta, por exemplo.

“Você não pode estar convenci-
do que meu concorrente é a única ou
mais completa solução do mercado,
não é verdade?”.

Perceba que o uso do “se” tam-
bém é interessante quando você co-
loca em dúvida o concorrente. “Se
fechar com o concorrente, não terá
visto todas as oportunidades que eu
tenho para lhe mostrar”. Neste caso,
coloquei 50% de chance para o meu
lado, então depende muito da forma
como se fala.

Uma última palavrinha é o uso do
“mas”. O “mas” é uma borrachinha na
comunicação porque ele definitivamen-
te apaga o que foi dito antes. Às vezes
o vendedor tenta concordar com o cli-
ente e quebra a sintonia usando o
“mas” porque acaba discordando: “eu
concordo com você, mas...”. Se você
diz que concorda e acrescentou outras
coisas depois do “mas”, soa mal. Tro-
que o “mas” por “inclusive”.

“Eu concordo com você, cliente.
Inclusive eu tenho uma outra proposta
a partir disso que você acabou de me
dizer que seria...”.

Assim, você mantém a concor-
dância e apresenta algo novo, um ar-
gumento ou uma proposta de valor.

O mas, no entanto, tem um lado
positivo. O uso dele é muito bom
quando eu quero criar objeções ou
um clima mais favorável para o meu
lado. Digamos que a minha entrega
não seja tão rápida quanto a do meu
concorrente.

“Realmente, cliente, a nossa en-
trega não é tão ágil quanto você ne-
cessita, mas a nossa proposta é muito
completa, vai ao encontro dos ganhos
que você pretende ter em produtivida-
de, economia e lucratividade espera-
da. Sem contar o nosso serviço de su-
porte técnico, a garantia que eu lhe
darei e todos esses pontos que são
fundamentais. Vamos deixar tudo isso
em detrimento apenas da velocidade

da entrega? Por causa de dois ou três
dias a mais?”.

Dessa forma, estou rebatendo
uma objeção – no caso da entrega que
eu simulei – com o uso do “mas”.

“Eu talvez não esteja com o pre-
ço tão baixo quando o senhor necessi-
ta, mas o resultado e a economia que
o senhor terá nos próximos meses jus-
tificará todo o investimento.”.

Perceba que o “mas”, quando
usado corretamente, pode lhe ajudar
a negociar e a convencer.

Comunicação é além do que se
fala: é como se fala. Forma, musicali-
dade, gestos e movimentos. Anos
atrás, um grande especialista em co-
municação, Albert Mehrabian, fez um
estudo que é usado e divulgado por
especialistas e treinadores. O estudo
diz que 55% da comunicação é o cor-
po, gestos e movimentos, enquanto
38% é a musicalidade, o tom de voz e
a forma como você fala, e somente
7% é a palavra. As palavras mudam
entre os povos: no Brasil, grande des-
se jeito, nós temos muitas culturas di-
ferentes. Por isso, às vezes algumas
palavras no Nordeste têm um signifi-
cado completamente diferente do que
no Sul ou no Sudeste.

A palavra é só parte do protocolo
de comunicação. Você precisa acom-
panhar, ser congruente no corpo.
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Meio Ambiente

23 DE MARÇO: DIA MUNDIAL DA ÁGUA
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Aniversariantes
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Tatiane de Carvalho Quilice Leandro do Carmos C. Bezerra Davi Gabriel Albino

Diéci Teodoro de Lima Natal de Lima João Paulo Pereira de Souza

Mariana de Carvalho Silva Luis Fernando André Araújo



Março de 2021 Página 9

Esportistas da INCA Por Devilson Pereira

Nesse mês de março vamos falar do Espor-
tista da INCA Édson Bálico da Silva Cam-
pos, mais conhecido como Magali no

meio do futebol amador mocoquense.
Sua carreira no amadorismo é cheia de vitóri-

as e títulos, mas antes disso, nos anos 80 defen-
deu a categoria juniores do Radium de Mococa
até que recebeu o convite do diretor de futebol Dr
João Batista Rotta para se profissionalizar, mas
acabou não se concretizando devido as condições
do contrato.

A partir daí seguiu no futebol amador e con-
quistou títulos importantes como:

04 - Campeonato Amador
02 - Campeonato Veterano
03 - Copa Santa Rosa
01 - Cidade Rural
01 - Campeonato Amador 2ª. divisão

Além dos campeonatos e torneios inter-indús-
trias.

O Esportista da INCA desse mês é o Édson Campos

Principais equipes amadoras que defendeu:
Laticínios, Nenê Pereira Lima, Botafogo, União
entre outros.

Nos disse: “sempre gostei do futebol e tive
o incentivo do meu pai. Devemos praticar o es-
porte e de forma competitiva”.

O Édson ainda não defendeu a equipe da
INCA, mas esperamos que após a pandemia ser
controlada a equipe volte aos treinos, e então com
certeza ele estará com o plantel.
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