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JORNAL
DISAUTO

Siga a Disauto
@disautoautopecas /disautoautopecas

FILIAL MARINGÁ - PR
 Fundada em novembro de 2012, a filial Maringá 
vem crescendo continuamente. Hoje conta com 13, 
colaboradores treinados e motivados. Seu início foi 
com foco no segmento Diesel pesado, hoje vem 
ampliando seus negócios. Também para o mercado 
de Linha Leve, Pick up e Vans.  Localizada em um 
ambiente agradável na Av. Morangueira, próximo ao 
contorno norte com acesso para todas regiões do 
estado. 
 Disauto Maringá acreditando e fazendo o 
futuro acontecer. 
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PALAVRA DO DIRETOR

Veja passo a passo como acessar 
informações do portal do beneficiário

 Chegamos ao final de mais um ano. Superamos os desafios com 
muito trabalho, isso é muito compensador pois os objetivos estão sendo 
atingidos. O mercado está aquecido e consumidor, isso significa que estamos 
acompanhando-o.
 O ano de 2019 as previsões mostram que a situação vai melhorar muito 
em todos os seguimentos do nosso país e com isso aposto na capacidade da 
nossa equipe em estar preparada para este novo desafio. As indústrias estão 
acreditando em nosso trabalho e apostando forte em nossa parceria que já 
vem colhendo bons resultados.
 Nossa perspectiva para o novo ano é de muitos desafios e mudanças, 
estamos nos preparando para inovações e crescimentos, que vocês 
acompanharão nas próximas edições deste jornal.
 Desejo a todos um ótimo natal e que 2019 seja ainda melhor que o ano 
que está passando e que nossos trabalhos cada vez mais nos unam na família 
Disauto.

Rafael Gomes

O acesso é individualizado por 
meio de senha cadastrada:

1) Acessem o QR-Code.

2) Cliquem em Primeiro Acesso

PORTAL DE INFORMAÇÕES DO BENEFICIÁRIO 
UNIMED

GESTÃO DE PESSOAS

 A Disauto Lages promoveu uma campanha 
para Arrecadação de Brinquedos para o dia das 
Crianças da Creche Oscar Schweitzer, do bairro 
Guadalajara em Lages. Na ação foram atendidas 120 
crianças. A cada pessoa que doou um brinquedo, o 
nosso reconhecimento e profundo agradecimento 
por este gesto de solidariedade. 
 Os brinquedos arrecadados fizeram o dia das 
Crianças mais feliz para muitas crianças. Que em 
2019 nosso sucesso seja ainda maior e que possamos 
continuar levando alegria aos lares de muita gente. 
 Muito Obrigado!

Dia das Crianças – Matriz Lages

2)  Tela de Primeiro Acesso

AÇÃO DO BEM

 A Disauto participou no dia 23/11 da Black 
Friday dia instituído pelo comércio para promoções e 
ações de vendas.  Falar que foi um sucesso é pouco, 
pois foi uma verdadeira (loucura de vendas), preços 
muitos atrativos itens de qualidade. Fizeram parte da 
Black Friday Disauto. 

BLACK
FRIDAY
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 A Disauto em parceria com NGK, realizaram 
nos dias 07, 10 e 20 de novembro, uma palestra 
técnica na cidade de Joaçaba, Maringá e Lages 
trazendo grande público do segmento automotivo. 
 Confira abaixo:

REUNIÃO GERENCIAL DE FINAL DE ANO 

INVESTIMENTOS DISAUTO

NOVOS MANUAIS

CRAQUE DISAUTO

TUBARÃO

Ingredientes:

• Carne picanha - 800g
• Sal temperado à gosto
• Salsinha à gosto
• Mostarda à gosto

Mode de preparo:

1- fatiar a carne 
2- salgar a carne 
3- colocar na grelhar (aprox. 20 min)
4- fazer o molho de mostarda com salsinha
5- tirar a carne da grelha, e banhar no molho
6- colocar novamente na grelha (aproxim 10 min)
7- servir juntamente com a sobra do molho

Picanha na 
Mostarda José Titon (Zezé)

Colaborador

Master chef
Disauto

TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL

ACONTECE 
POR AQUI

Investimentos Unidade Tubarão - 
Adesivo perfurado

Investimentos Unidade Maringá - Troca 
de Fachada

 A reunião gerencial que tradicionalmente é 
realizada no mês de dezembro em Lages, este ano, 
deverá acontecer em janeiro, na Filial Itajaí, onde 
serão discutidas as projeções da empresa. 

 Agora chegou a hora das Filiais Maringá e 
Tubarão. 
 Em Maringá está sendo reformulada a fachada, 
modernizando e melhorando a visualização. Tubarão 
recebeu tratamento VIP na parte interna, onde foram 
aplicados adesivos perfurados com a identidade da 
empresa, criando um ambiente mais agradável e 
inovador.

Em breve lançamento dos 
nossos manuais: 
• Manual de Vendas;
• Manual Política 

Comercial;
• Manual de Política de 

Cartões;

Uma grande 
campanha com 
a marca SKF, 
teve duração 
de três meses, 
i n c e n t i v a n d o 
os vendedores 
alcançarem as 
metas. Como 
premiação, 40 
pessoas da 
empresa foram 
a Porto Alegre, 
no dia 02 de dezembro, para assistir a um jogo do 
Campeonato Brasileiro entre as equipes Grêmio 
x Corinthians. Sendo 40 pessoas da empresa 
participando. 
 Nessa viagem realizamos um tour na cidade e 
outro dentro do estádio Arena do Grêmio, após um 
delicioso almoço. 
 Disauto sempre promovendo ações 
inovadoras.
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EU TENHO 
MOTIVOS PARA 
COMEMORAR

Data

23/11

30/11

07/12

08/12

14/12

Loja

Itajaí/Joinville

Joaçaba

Tubarão

Lages

Maringá

 Valorização e reconhecimento ao colaborador 
são fundamentais no processo de motivação e 
fortalecimento da equipe. A cada edição deste 
informativo nós apresentamos todos os colaboradores 
que completam aniversário de casa, com destaque 
especial para quem comemora mais de 20 anos de 
dedicação.

 Como já é tradição em todas as unidades 
Disauto, anualmente, realizamos um encontro 
com todos os colaboradores e convidados 
para comemorar e agradecer o ano que está 
terminando em 2018 não será diferente, abaixo 
seguem as datas de cada unidade a realizar sua 
confraternização. 
 Lembrando que todos são convidados 
para participar do evento. 

EXPEDIENTE DO JORNAL
O Jornal Disauto é um informativo interno, produzido pelo setor de marketing e comunicação

Informativo Trimestral
Coordenação: Celio Luan Melo
Projeto gráfico e editoração: Agência Estúdio Sul

/disautoautopecas
@disautoautopecas
marketing@disauto.com.br
(49) 3251-1933 (ramal 1927)
(49) 9 9125-4026

Acesse nosso site

20 anos é uma vida, a minha, com muitas lutas, 
conquistas, aprendizados e crescimento. E o meu 
muito obrigado aos diretores pela oportunidade 
e confiança. Que venham muitos outros anos de 
Disauto.

Matriz
Tatiany R. Dalmina
04/01/1999, 20 anos

EVENTOS DE
FINAL DE ANO

FELIZ

2019
Vem aí 365 novas oportunidades!

Faixas refletivas 
3M - Filial Lages
 A semana Foco 
3M na Filial Lages foi 
um sucesso, Além do 
objetivo proposto, 
com destaque para 
o vendedor William,, 
com maior volume 
de faturamento entre 
todas as unidades. Recebendo como prêmio uma 
caixa de som JBL GO 3M.

Campanha Sampel 
- Filial Joaçaba
 Após estudo 
detalhado de cada 
cliente e seu potencial 
de compras, criamos 
uma meta para cada 
vendedor atingir. FOI 
INCRÍVEL! Obtivemos  
crescimento de 
60% na linha, 
atingindo o objetivo da campanha.  
Se desafiar envolve ampliar suas 
habilidades, aprender, arriscar e mudar!  
Desafio é a motivação que nos impulsiona.

AÇÕES QUE VENDEM

Semana Foco 3M

Campanha Sampel - Filial Joaçaba


