Multidata 25 anos:
história, passado
e os olhos no futuro
EmPRESA COmEmORA 25 ANOS Em PlENA EXPANSãO,
SEmPRE PENSANDO À fRENTE POR SEUS ClIENTES

lançaMento

BPM, novo módulo
do docNIX Blue
AO EXPANDIR O PRODUTO, mUlTIDATA AJUDA ClIENTES A
OTImIzAR CONTROlE DE TAREfAS DE AlTA COmPlEXIDADE

25 anos, um bom começo de século

M

arço de 1989, enquanto o Brasil e o mundo assistiam à
queda do muro de Berlim testemunhavam o fim da `guerra
fria´, minha mulher se reunia com amigos, no quintal de
nossa casa no Jardim América, para fundar a Multidata. A sócia-fundadora que tinha (e continua tendo) além da energia interminável, muitos sonhos a realizar, pensava que o emprego seguro e aposentadoria
à vista, exigiam uma mudança. Em viagem à França, conhecemos uma
série de novidades tecnológicas que o Brasil, fechado às inovações do
exterior, nem sonhava para o dia-a-dia de nossas organizações. Por
que não trazermos isso pra cá? pensava a empreendedora…
O emprego na Caixa era como passarinho na mão, mas a fundadora queria mais: outros vôos, novos desafios. Queria trazer para Goiás
o que o mundo tinha acesso por direito - veja matéria principal nesta
edição. Na Suíça, naquele mesmo ano, um gênio do séc. XX – Sir Tim
Berners-Lee – teve um projeto aprovado e o mundo ganhou aquilo que
Tim chamou de `o mar de conhecimento compartilhado´- ou, a popular `Web´ – a teia imprescindível do comércio mundial que é a Internet
hoje. O chefe de Tim Berners-Lee, à época, definiu o projeto como
“vago mas animador”... – reação parecida com a minha, frente à “empresa-de-fundo-de-quintal“: oh, meu Deus, que loucura da minha
mulher, mas que idéia animadora.Aderi ao sonho, tornando-me sócio.
Hoje, um quarto-de-século nos observa. Quantas noites mal-dormidas, quantos pesadelos, quantas manhãs de esperanças, tantos

“serões” lutando por qualidade de software e
de serviços; por qualificação e inovação; e depois de finalizados tantos projetos – por que
não? Quantas celebrações a unir um grupo que
luta e comemora junto.
A Multidata é hoje um grupo de empresas,
em constante aprimoramento. Sinto-me feliz
com os jovens empreendedores que hoje dirigem a empresa e posso olhar para este quartoAdalberto Queiroz,
de-século com alegria, porque sob a liderança
Jornalista,
de Helenir, soubemos arrebanhar energias de- Conselheiro do Grupo
cisivas e positivas de parceiros, colaboradores, Multidata e Palestrante.
sócios e, principalmente, clientes – que tornaram possível realizarmos muitos sonhos e nos superarmos.
A argamassa deste sonho é a perseverança. Os tijolos são: inovação, busca obsessiva por Qualidade e Criatividade. A construção: luta
diária. E nunca ceder ao desânimo e à descrença momentâneos - seja
por conta de um plano econômico ou de cenários turbulentos. Buscamos o Essencial para nossos clientes e isso nos anima a pensar no
futuro como um grupo de empresas feito para durar. Afinal, um século
começa num dia – e o primeiro ¼ de século já é um ótimo começo…
Feliz 25 Anos, parceiros, colaboradores e clientes Multidata.
Boa Leitura!

O celular, quem diria, revoluciona o varejo...

H

ábitos novos e que se firmaram rapidamente entre os compradores do séc. XXI: pesquisas no Google e outras ferramentas, começam com análises comparativas de modelos
e marcas de produtos, passa pelas consultas ao serviço “Reclame
Aqui”, antes de decidir a compra; além disso, preços anunciados pela
concorrência são mostrados na telinha ao caixa do super-mercado;
substituindo o “hum, vou pensar” por uma rápida consulta no celular
- todas essas são atitudes dos clientes que estão diluindo as fronteiras
entre o mundo real - virtual e promovendo uma revolução no varejo
da porta da rua para dentro de casa.
Por outro lado, os varejistas começam a descobrir que o celular é
a melhor forma de levar a eficiência do mundo online para as lojas e
integrar o mundo on-line com o das lojas. Permitir a troca ou devolução de produtos comprados on-line na loja física, fazer o pedido online e buscar na loja, experimentar na loja e receber em casa porque
a cor ou o seu numero não tinha no estoque, são inúmeros os desafios
a serem vencidos para tratar o mundo on-line como mais uma loja
integrada e não como outro negócio.

Mesmo dentro das lojas já começa a identificação e comunicação com celulares de
clientes que entram na loja através de bluetooth (iBeacon) que se comunica com sensores espalhados pelo estabelecimento de
forma a promover ofertas personalizadas
para clientes cadastrados.
Este é o cenário da revolução em curso no
varejo que começa a fundir as lojas físicas e o
mundo on-line.
Helenir Queiroz,
sócia-fundadora e
Cada vez mais centrados no cliente, emconselheira do Grupo
presários e gestores deTI estão atentos a esta
Multidata, exercendo
mudança de comportamento dos consumiseu 2º mandato como
dores e buscam inovar não só em tecnologia,
Presidente da Acieg.
mas no marketing e comunicação com este
novo consumidor, mais informado, que sabe o poder que tem nas
mãos e que não hesita na avaliação do fornecedor quanto não está
satisfeito. E estamos só no inicio desta revolução!
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CASE GOOGLE

Creme Mel adota
soluções Google apps
COlAbORADORES fORAm RECEPTIvOS COm A ADOçãO DO gmAIl COmO SERvIDOR
DE E-mAIl. EmPRESA CADASTROU 390 CONTAS E RESOlvEU ANTIgOS PROblEmAS

M

udar e se readaptar
ao mercado rapidamente é algo imprescindível para as
empresas que desejam manter o crescimento. Mesmo
assim, qualquer mudança, por menor
que ela seja, é capaz de gerar insegurança
entre os proﬁssionais envolvidos e com
ela a resistência. Isto acontece até nas
mais simples alterações, como a troca de
servidor de e-mail, a menos que a novidade a ser empregada seja uma velha
conhecida dos colaboradores.
Foi o que ocorreu com a indústria de
sorvetes Creme Mel, ao trocar o antigo
sistema de email por um sistema mais robusto de comunicação e colaboração, o
Google Apps, em março deste ano.
Com inúmeros percalços em relação
ao provedor utilizado anteriormente, a
empresa resolveu adotar a solução do
Google Apps, facilitando o compartilhamento de arquivos e também sanar a instabilidade do serviço de comunicação.
“Os colaboradores tiveram um pouco de
receio com a notícia somente até saberem que a ferramenta a ser adotada seria
o Gmail. Depois disso, eles ﬁcaram extremamente receptivos, até porque a maioria já utilizava em sua vida pessoal”,
aﬁrma o analista de TI, Douglas Hebert.
Segundo ele, inicialmente a Creme
Mel utilizava um servidor próprio, mas fatores como quedas de energia afetam a
operacionalidade da solução. “Bastava
uma pequena interrupção que o e-mail
saía do ar”, relata. A segunda alternativa
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Creme Mel comemora ganhos com nova ferramenta e estuda ampliar o uso do serviço

foi terceirizar a hospedagem, mas o serviço contratado também não correspondeu com a necessidade de uma
comunicação fácil e eﬁciente.
“A administração do servidor de email era limitada e havia ainda as barreiras de espaço de armazenamento na
caixa de entrada; bem como no tamanho
dos arquivos para compartilhamento,
que era de 1 Mb”, conta.
“Os colaboradores da área de TI e alguns diretores já possuíam conta na ferramenta do Google Apps o que facilitou
sua adoção das 390 contas cadastradas”,
aﬁrma Douglas Hebert.Todavia, para conhecer mais profundamente as possibilidades do serviço voltado às empresas,
alguns diretores participaram de eventos
promovidos pelo Grupo Multidata, como
o Café com o Google Apps.
“É uma ferramenta excepcional. Em
apenas dois meses de uso já estamos
com todos os arquivos salvos no Google
Drive, não temos mais o trabalho de
pedir aos colaboradores para esvaziarem

suas caixas de entrada nem temos que
buscar alternativas para os anexos”,conclui Douglas. A possibilidade de monitoramento também é apontada pelo
analista de TI com um diferencial.
Fundada em 1987 pelo empresário
Antônio Santos, a Creme Mel é hoje a
maior indústria de sorvetes do CentroOeste e está entre as mais importantes
do seu segmento no Brasil. A estrutura de
produção permite atender a uma demanda, por hora, de 33 mil picolés e 15
mil litros de sorvetes.
Antônio Santos destaca que o suporte e treinamento da Multidata para
implantação do serviço têm surpreendido a equipe. “As ferramentas vão além
do que esperávamos e os treinamentos
apresentam excelentes recursos.”
Com mais de 860 colaboradores e
sete centros de distribuição, a empresa
está presente nos Estados de Goiás, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Bahia,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará,
Maranhão e Distrito Federal.
MultidataNews

LANÇAMENTO

BPM, uma
solução inovadora
mUlTIDATA ENTREgA NOvO móDUlO A USUáRIOS DO DOCNIX blUE qUE OTImIzA
CONTROlES DE AlTA COmPlEXIDADE E ATENDE ÀS DEmANDAS DE ClIENTES

V

ocê já viveu aquela
diﬁculdade enorme
de não saber por
onde começar a realizar suas tarefas na
empresa? Esse é um fato comum à
maioria das empresas. Muitos
clientes da Multidata manifestaram a necessidade de ter as atividades de seus colaboradores
mapeadas, de modo a facilitar a tomada de decisão, além de ter os
demais módulos do docNix Blue
em uso no seu dia-a-dia.
Isso motivou o time de software
da Multidata a expandir o docNiX
com um módulo de BPM. Mais de
11 proﬁssionais do Grupo participaram do projeto, entre 2012 e 2014,
que resultou no BPM – Gestão de
Processo, uma solução web baseada em gerenciamento através
da modelagem, automação, monitoramento e melhoria dos processos de negócio da empresa.
Segundo Elizio Rezende, diretor
de Desenvolvimento da Multidata,
a ideia de criar algo com tamanha
operacionalidade surgiu a partir da
observação do dia a dia de um
cliente, que mesmo com o uso de
avançados softwares, como o MaxDoc, ainda dispensavam tempo de ﬂuxo de trabalho.
“Para cada solicitação de mupara realizar todas as combinações
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elízio Rezende com sua
equipe de desenvolvimento

dança preenchida por uma das diversas áreas que compõem a emMultidataNews
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Benefícios do BPM

Diorgil: “A Multidata é um exemplo em
oferecer soluções inovadoras”

presa, era necessário efetuar a
análise e preencher um checklist
especíﬁco, além de encaminhar a
solicitação para que fosse analisada por responsáveis. A gama de
combinações era imensa com a
necessidade de prever uma forma
de controle especíﬁca para cada
uma dessas situações”, relata.
O diretor executivo da Multidata, Diorgil Silva Junior, acredita
que o novo produto exempliﬁca o
compromisso do Grupo em ser
“essencial” às empresas.
“A Multidata é um exemplo em
oferecer soluções inovadoras.
Compreender e entender as novas
demandas e desenvolver ferramentas que tornem o dia a dia
mais fácil é o que nos tornou uma
referência nacional e com certeza
será o que nos manterá assim nos
próximos anos. A história do BPM
é um dos demonstrativos de nossa
atuação para sermos essenciais”,
MultidataNews

amapeamento de todas as tarefas executadas;
aVisão geral de todos os processos existentes;
aIntegração, cobrança e mapeamento de gargalos;
aAuxílio na tomada de decisões de forma ágil;
aContribuir para melhoria contínua dos processos já existentes;
aApoiar no controle e monitoramento das atividades essenciais
e críticas;
aIntegração com sistemas da organização;
aFlexibilidade e facilidade de uso durante a modelagem dos
processos;
aMonitoramento e rastreamento de processos em execução;
aWorkflow customizável e automatizado que garante que seus
processos serão executados de forma consistente durante todo o
tempo.
justiﬁca.
Elizio conta ainda que boa
parte destas combinações era
feita de forma manual, por meio
de planilhas em Excel e formulários em Word mantidos na ferramenta de Gestão de Documentos
(MaxDoc). Foi daí, então, que surgiu o desaﬁo à equipe: “construir
algo ﬂexível que permitisse realizar todas as combinações possíveis de ﬂuxos de atividades”,
como deﬁne o diretor.
O BPM é uma realidade para os
nossos clientes, como uma poderosa ferramenta de otimização de
rotinas. Ele traz eﬁciência e agilidade na execução de atividades
por mais complexas que sejam, padronizando as entradas e facilitando a análise de melhorias.
Para Elizio, a previsão de início
da comercialização é para agosto
deste ano, mas que os testes ﬁnais
já demonstraram grandes diferen-

ciais em relação às demais ferramentas de automatização, como
possibilidade de integração com
outros sistemas, ﬂexibilidade e facilidade de uso durante as modelagens e integração, cobrança e
mapeamento de gargalos ou falhas no ﬂuxo das atividades. “O
cliente "beta-tester" do novo módulo, se mostra satisfeito com os
resultados e outros clientes, que tiveram contato com a ferramenta,
já demonstraram interesse em
adotá-la imediatamente após a
disponibilização comercial.”
A implantação do BPM será dividida em processos, sendo elas: a
disseminação do conceito do produto e as mudanças futuras; deﬁnição de modelos de processos;
estabelecimento do ﬂuxo de atividades; simulação prévia do processo a ﬁm de ajustar a ferramenta
à realidade da empresa; e por ﬁm,
a implantação.
7
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Multidata,
25 anos de evolução

1

989. O Brasil e o mundo viviam a queda do muro de
Berlim e o fim da guerra
fria. Aqui, os brasileiros sofriam com o confisco da
poupança e as restrições do mercado
fechado aos produtos internacionais,
o que nos impedia de crescer e avançar em tecnologia.
Naquele cenário de profundas
transformações nascia o embrião do
que a Multidata é hoje. O ambiente
de renovação, singular para a empresa incorporou ao DNA da empresa o gosto pela inovação,
compromisso com o cliente e a
constante busca pela qualidade nos
processos.
Desde seu nascimento, a Multidata já começou com grandes
clientes. E não poderia ser diferente
pois a proposta era inovadora no Estado: interligar as lojas com a Matriz

EmPRESA SE PREPAROU E
SOUbE ENfRENTAR mUDANçAS
DO mERCADO E DA ECONOmIA.
HOJE É DESTAqUE, PREmIADA E
RECONHECIDA Em TODO PAÍS

line deles foi na cidade de Uberlândia
(MG), em uma rede de longa distância”, lembra Helenir Queiroz.
A Multidata foi a primeira empresa do Centro-Oeste a ocupar este
mercado, ligando computadores em
rede de longa distância.
Detalhe: estamos falando de
1989, era da pré-internet. “A Embratel disponibilizava link de dados de
a custo mais baixo usando os canais 2.400 bits por segundo, uma velocida Embratel otimizados por multi- dade impensável hoje, de custo
plexadores.
muito elevado. Ao permitir a instalaA Nota Fiscal número 001 foi ção de 16 terminais em só link, a soemitida para a Polipeças, enquanto lução da Multidata tornava possível
a Nota Fiscal 002 foi emitida para o informatizar uma loja inteira pelo
Grupo Novo Mundo. “Nós instala- mesmo custo de um terminal apemos os terminais remotos deles, li- nas. Este foi o nosso primeiro mergando as filiais à matriz. Eles cado”, relembra Helenir.
passaram a ter terminais on-line com
A abertura de mercado se efetio das lojas. A Multidata sempre teve vou em 1992, e as redes locais iniciauma vocação de pioneirismo. No ram uma verdadeira revolução na
caso da Polipeças, a primeira loja on- área de tecnologia. “De novo fomos

UMa HIStÓRIa eMPReSaRIal De SUCeSSo
1989

sos certiﬁcados pelas normas ISO.

A Multidata inicia suas atividades no mercado de
redes de longa distância e comunicação de dados.

1996

1994
Primeira de seu segmento em Goiás a implantar Gestão da Qualidade e normas ISO.

1995
Lança docNIX para Lotus Notes, com foco em proces8

Recebe Certiﬁcado ISO 9000
Recebe Premio Lotus Beacon Awards Lotus Latin
America

1999
Recebe certiﬁcado RCDD da BICSI de padrão
mundial em instalações redes. Início das operaMultidataNews
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Atual sede do Grupo Multidata, onde a empresa consolidou e se tornou referência no mercado de tecnologia no Centro-Oeste e no País

realmente pioneiros nessa área”, recorda Helenir. Um fator decisivo para
estarmos antenados com as mudanças era nossa participação em feiras
e eventos em São Paulo e nos Estados Unidos, única forma de saber das
novidades já que a internet ainda engatinhava.
Em uma destas feiras, a Multidata teve contato com o Lotus
Notes. “Ficamos encantados com o
trabalho em grupo, com a colaboração planejada, a facilidade de trabal-

har de forma mais visual, mais gráfica e com a solução rápida dos problemas dos clientes”, relembra
Adalberto Queiroz, citando que foi
um passo importante, em 1994, para
a Multidata entrar de vez no mundo
do software.
“Diria que a história da Multidata
é dividida em algumas etapas. A primeira inicial, de 1989 a 1994, com as
redes de longa distância e as redes
locais. a segunda de 1994 a 2000,
quando começamos com software”,

define Helenir. Mas a mudança de
patamar acontece em 2000 quando
buscamos o BNDES para alavancagem. Com novos investimentos,
criamos a Acttive Software. “Em seguida, decidimos ir para São Paulo,
buscar clientes mais corporativos, e atuar nacionalmente,
buscando parceria e negócios

ções em Brasília.

2000
Com alavancagem do BNDES constitui a Acttive Software S/A.Inicia operação em São Paulo

2001
Finalista do Prêmio Beacon Awards (EUA). prêmio mundial de soluções inovadoras IBM.

2002
O docNIX conquista 12 prêmios e atinge a marca de 25 mil usuários.
MultidataNews
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maiores”, destaca.
Vencido, com sucesso, este ciclo
de nacionalização da marca Multidata, Adalberto Queiroz lembra que,
em 2008, a empresa adotou nova estratégia: voltar a ter uma ação mais
forte no mercado local. “Estávamos
atuando mais forte em São Paulo e
Brasília que em Goiás. Hoje atuamos
de forma equilibrada nestas três unidades da Federação que temos
maior força, além de atender bons
clientes em Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros Estados.”
“Nestes anos todos, a Multidata
recebeu vários reconhecimentos em
nível nacional e em Goiás. Por várias
vezes fomos escolhidos como canal
referência por revistas especializadas, prêmios da IBM, da Lotus, prêmio Mérito do Conhecimento do
Ministério da Ciência e Tecnologia.
Prêmio de Inovação do Finep, por
três vezes. Todos mostram o reconhecimento do trabalho da Multidata
ao longo dos anos. Então é bom
olhar ao longo dos 25 anos e ver o resultado deste trabalho”, diz Helenir.
Adalberto diz que o Grupo Multidata reforça, ao longo dos anos, a
proposta de encontrar as melhores
respostas para as necessidades de
seus clientes. Em seu portfólio estão
Softwares de Apoio a Gestão Corpo-

4

2003
Recebe da 3COM prêmios como
Destaque Centro-Oeste e Destaque Nacional, pela realização do
projeto de Wireless

2010

Prêmio Finep Inovação 2011, região Centro- Oeste.

2012
Torna-se parceiro da Google
para a região Centro Oeste

2013

Conquista o segundo e terceiro
lugar Prêmio Finep de Inovação
da Região Centro-Oeste nas categorias Empresa e Gestão da
Inovação, respectivamente.

Recebe o primeiro lugar Prêmio
Finep de Inovação da Região
Centro-Oeste. Recebe o prêmio
Great Place to Work CentroOeste (GPTW), entre as 20 melhores empresas para se
trabalhar.

2011
Conquista o segundo lugar no

rativa e Ambiental, Soluções Google
Apps e Infraestrutura de TI.
Para o diretor executivo da Multidata, Diorgil Júnior, que está há 13
anos na empresa, o trabalho desenvolvido é desafiador. “A responsabilidade para entregar projetos
eficientes ao cliente é gigantesca, ao
mesmo tempo em que motiva
quando se pensa na história de sucesso já atingida.”
A Multidata, lembra Diorgil,
desenvolveu projetos pioneiros, implantou soluções inovadoras, sempre

com a preocupação em aliar necessidades dos clientes com soluções
confiáveis existentes no mercado. Isto
reforça um outro pilar estratégico da
empresa que é a aliança com grandes
players mundiais na área de tecnologia. Não dá para aventurar em projetos de TI e ter parceria com grandes
empresas de renome mundial contribuem para o sucesso dos projetos. O
mercado está em constante evolução
e compreender bem esses avanços é
o desafio constante na Multidata”,
completa o diretor.

AGRADECIMENTO

Nos 25 anos da Multidata, temos muito o que agradecer aos nossos clientes que conﬁaram
na nossa equipe e entregaram nas nossas mãos a solução desejada. E principalmente aos colaboradores que tivemos neste período. Não existe negócio que tenha sucesso sem a organização, determinação e competência da equipe que produz com interação, valorização e
respeito ao cliente. A Multidata foi construída nestes 25 anos por pessoas sérias e compromissadas. E é a você, nosso colaborador que participa ou participou de alguma parte da jornada
da Multidata, que queremos dedicar este momento histórico, pois foi graças a você que foi
possível chegarmos até aqui.
Diretoria do Grupo Multidata
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COMO NOSSO COMPROMETIMENTO
COM PRODUTOS E SERVIÇOS IP
PODE BENEFICIÁ-LO?

Câmeras com transmissão
de vídeo IP aberta e integrada
com outras soluções de mercado.

1

TECNOLOGIA

Câmeras IP para qualquer
aplicação, em qualquer
condição de iluminação.

2

SEGURANÇA

3

CONFIANÇA

sobre
nossas
câmeras
Saiba mais sobr
e as nos
sas câmer
as
concorra
Galaxyy Tab
Tab.
e concorr
a a um Samsung Galax
T
ab.
Visite
Visit
e www.SEreply.com
www.SEreply.com Código 42935B
Certificado de Autorização Caixa/CEPCO nº 6-1556/2013

Focado na satisfação
do cliente.

CASE DOCNIX

CCR é parceira de negócios
Multidata desde 2008
ImPACTO DO gRUPO NA SOCIEDADE TORNA gESTãO E qUAlIDADE PRImORDIAIS

O

Grupo CCR – líder de
mercado, entre as
maiores empresas de
concessão de infraestrutura , atua nos
segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e serviços.
Com valor de mercado superior a R$
20 bilhões, o Grupo é responsável por
2.437 quilômetros de rodovias da
malha concedida nacional, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná; e integra a carteira Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE) da
BM&F Bovespa.
O início da parceria com o Grupo
Multidata foi em 2008, quando a concessionária de rodoviasVia Oeste adotou as soluções de gestão
desenvolvidas pela Multidata – módulos docAction Blue, docAudit Blue,
docEhs Blue e MaxDoc Blue – todos
integrantes do docNix Blue. Hoje as
ferramentas já são empregadas por
cinco unidades de negócios – Via
Oeste, RodoAnel, Via Quatro, Barcas
e Metrô Bahia.
Ao todo são 1.265 licenças de uso
da ferramenta utilizada por quase
todo o quadro de funcionários, formado por aproximadamente 12 mil
colaboradores. “Desde o início, o
grupo pôde constatar o comprometimento e responsabilidade nas negociações, no atendimento, nos
treinamentos e, sobretudo, no desenho de novas soluções por parte da
12

Com valor de mercado de R$ 20 bilhões, a CCR está entre maiores de infraestrutura no mundo

Multidata”, avalia o Grupo CCR em
nota encaminhada a MultidataNews.
Para a CCR, “é imprescindível que
cada unidade de negócio atenda diferentes tendências de mercado e, ao
mesmo tempo, busquem melhoria
contínua nos processos. Este desaﬁo
é apoiado pelos módulos do docNIX
Blue. Não há dúvida que o sistema
docNIX contribui sensivelmente para
organizar os sistemas de gestão, contribuindo para a manutenção em alto
nível dos sistemas que suportam as
certiﬁcações do Grupo”, aﬁrma a CCR.
As soluções da Multidata são essenciais para a modernização e o crescimento e do grupo. Isto porque,
segundo a CCR, “os módulos da solução permitem organizar, aperfeiçoar,
agilizar, controlar e padronizar os processos internos, especialmente nas

frentes de Gestão da Qualidade e Gestão Estratégica. Outro benefício apontado está na segurança oferecida. O
sistema de workﬂow de aprovação e a
uniﬁcação tanto da linguagem quanto
dos canais de comunicação favorecem
a segurança da informação”, assinala.
De acordo com o diretor de serviços e projetos da Multidata, Paulo Júnior, a relevância da CCR no mercado
em que atua motiva a Multidata a
buscar a cada dia novas melhorias nos
recursos das ferramentas.
“Enxergamos muitas possibilidades no Grupo CCR. As empresas que
integram o grupo possuem serviços
que afetam diretamente a população,
o que valoriza ainda mais as soluções
da Multidata a partir do uso massivo
do docNIX Blue pelos colaboradores
da CCR ”, aﬁrma.
MultidataNews

RECURSOS HUMANOS

Para ampliar
consciência

A

economia verde –
conjunto de processos
produtivos da sociedade que contribui para
o Desenvolvimento
Sustentável – se tornou um dos temas
mais debatidos no mundo após a realização da conferência Rio+20, em
2012. Isto porque, com a participação
de mais de 180 países, o evento foi um
dos maiores marcos históricos para o
debate sobre a consciência ambiental
como forma de elevar os níveis de produtividade e igualdade. Foi um passo
importante para que o setor produtivo
e público de todos os continentes passassem a compreender que sustentabilidade é também sinônimo de
desenvolvimento econômico.
A experiência vem mostrando que
pequenas práticas são tão eficientes
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quanto grandes ações. O valor de impacto está em seu poder de disseminação d0 conhecimento. Foi por isso
mesmo que a área de Recursos Humanos do Grupo Multidata avaliou as
ações dos últimos 5 anos e concluiu
que poderia ser mais positiva. E a
conclusão não poderia ser mais proativa: a empresa, mesmo sem formalmente se definir como tal, já havia se
tornado uma empresa integrante da
economia verde, sendo disseminadora
de práticas sustentáveis.
“A partir daí, sistematizamos as
ações e criamos o projeto MultiConsciência. Várias outras ações foram surgindo e, com isto, o programa interno
se tornou um dos maiores pilares de
todos os colaboradores. No final de
2013, o MultiConsciência cresceu ainda
mais e ganhou um mascote, o super-

herói MultiConsciente”, conta a gerente de RH Loyani Moreira.
Semana sem plástico, dia da saúde,
descarte consciente, coleta seletiva e
doação de papeis e materiais eletrônicos para reciclagem são alguns dos
projetos que integram o MultiConsciência, que tem recebido apoio de diversas outras organizações parceiras
da Multidata.
Mesmo tendo alcançado o público externo, é a resposta dos colaboradores a maior conquista do
programa. “Nossos profissionais participam e até incentivam a realização
dos projetos. Eles levam os conceitos
trabalhados aqui para suas casas e
passaram a buscar atitudes mais positivas. É gratificante saber que nossas ações se tornam grandes
atitudes”, conclui Loyani.
MultidataNews

Se conexões diminuem distâncias,
sua empresa está mais perto dos resultados.

Há 25 anos, a Multidata se orgulha em conectar negócios aos seus objetivos através de
soluções em tecnologia da informação e softwares de gestão. Para nós, quanto mais conexões,
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Multidata, essencial é ter o essencial.
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