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Investimento em 
tecnologia e qualidade

Balanço do PIV
Mais de 2.700 prêmios 
são distribuídos na 
campanha

Tempo Sustentável
Surge projeto que 
estrutura as ações 
sociais da Companhia

CRC e Petrobras
Petrolífera é a mais 
nova cliente da 
Unidade de Negócio

Nos últimos anos, a TEMPO ASSIST investiu pesado em sua 
estrutura tecnológica e o resultado já pode ser notado:  

mais qualidade no atendimento a todos os clientes
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Mensagem para você Índice

Time TEMPO ASSIST,
Como todos sabem, 2014 será um ano marcado por 

muitos acontecimentos em nosso país. Carnaval, Copa 
do Mundo e eleições presidenciais, somados a uma eco-
nomia global morna, certamente farão deste um ano 
mais difícil para se manter o desempenho dos perío-
dos anteriores. Esses fatos, porém, não podem servir 
de desculpa para nos acomodarmos. Todos na TEMPO 
ASSIST têm de se manter focados na execução de cada 
projeto corporativo e meta individual, pois isso fará com 
que empresas e pessoas se diferenciem das demais. 

E todos em nossa Companhia parecem ter entendido 
esse objetivo e já começaram a encarar os desafios: ti-
vemos ótimo desempenho em janeiro e fevereiro, o que 
só ratifica os resultados de 2013, o melhor ano de nossa 
história. Vamos superar as dificuldades impostas pelo 
calendário e fazer de 2014 um ano de realizações.

Muitos frutos vêm sendo colhidos graças ao cresci-
mento constante nos segmentos de Assistência e So-
luções em Saúde, com a conquista de grandes clientes 
que mudam o tamanho da Companhia em todos os sen-
tidos. Além disso, um enorme investimento foi feito nas 
áreas de Tecnologia (Desenvolvimento de Software) e 
Infraestrutura Tecnológica, como é retratado na maté-
ria de capa desta edição da Voe Alto.

Alinhados a isso, vamos atuar proativamente em pro-
cessos que visem à evolução contínua da Companhia, o 
que exige o compromisso e dedicação de todos. Seja um 
precursor desse movimento, contribua com sua área, bus-
que e proponha melhorias ao seu gestor. 

Apenas desta forma, é possível atingir os objetivos 
traçados para este ano, além de garantir a perpetuida-
de à Companhia. Com energia e disposição renovadas, 
vamos conquistar novos clientes, já pensando em novos 
investimentos, e alçar a TEMPO ASSIST a um novo e ain-
da mais alto patamar. 

Vamos lá, que é hora do show!

Mudanças são necessárias para a evolução de toda em-
presa, e na TEMPO ASSIST não é diferente. Mesmo depois do 
melhor desempenho anual da história da Companhia, nossas 
expectativas para 2014 ainda são de transformações e cres-
cimento. Para cumprir esse desafio, estamos investindo em 
Tecnologia e Infraestrutura e apostando em áreas mais es-
tratégicas.

Em Assistências e Soluções em Saúde, conquistamos gran-
des clientes, o que resultará em avanços significativos para o 
ano. Entre eles, destaca-se a Petrobras, segunda maior em-
presa de energia do mundo, que irá representar um enorme 
peso para o nosso portfólio e uma transformação substancial 
para a Unidade de Negócio.

Novos horizontes estão por vir, e agora é hora de olhar 
para o que temos dentro de casa, investir em nossos talentos 
e fortalecer nossas expertises. Esperamos divulgar grandes 
conquistas na Voe Alto em 2014 e contamos com o esforço de 
todos para continuar realizando um trabalho de
excelência, sempre com o  
Jeito Tempo de Ser!
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Carnaval antecipado na #TempoAssist :)

DOUGLAS MORAIS (DOUGMORAIS_1)

Almoço :) #tempoassist
DELANISE SOUZA (DELANISEEE1)

#tamojunto Fique por dentro

A #tempoassist completa seu primeiro aniversário 
nesta edição da Voe Alto. Ao longo dos últimos 12 
meses, os colaboradores postaram centenas de fotos 
no Instagram e eternizaram seus momentos mais 

marcantes vividos na Companhia. Somente nos três primeiros 
meses de 2014, 23 imagens já foram compartilhadas na rede social, 
o que confirma o sucesso de nossa hashtag. 

Compartilhe também! Poste uma foto de sua rotina de trabalho, 
acompanhada do seu nome completo, uma legenda e #tempoassist. 
Depois torça para vê-la publicada aqui na Voe Alto.

Confira agora as melhores publicações feitas de janeiro a março:

Um ano de 
#tempoassist 
no Instagram

Surge o 
Tempo Sustentável

Doações
1

Voluntariado
2

Ambiental
4

Patrocínio
3

Acostumada a promover ações sociais em beneficio de crianças, jovens 
carentes e também do meio ambiente, a TEMPO ASSIST decidiu criar, no 
final do ano passado, um programa que pudesse estruturar seus projetos 
ligados a Doações, Voluntariado, Patrocínio e Ambiental. Surgiu então 
o Tempo Sustentável, que se baseia nesses quatro pilares para cumprir 
não apenas os conceitos básicos de sustentabilidade, mas para construir 
relações saudáveis e duradouras com todos os envolvidos.

ACOMPANHE AS AÇÕES DO PROGRAMA TEMPO SUSTENTÁVEL EM NOSSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA

Podem ser feitas por 
qualquer pessoa ou 
empresa do grupo de 
relacionamento da 
Companhia, sejam 
colaboradores, 
clientes, parceiros 
ou membros da 
comunidade local

Todos os colaboradores 
da TEMPO ASSIST 
podem ser voluntários, 
porém essa vontade 
deve ser espontânea

O objetivo é trazer 
retorno tanto financeiro 
quanto institucional 
à Companhia, com a 
promoção da marca. 
Pode contribuir total 
ou parcialmente com 
alguma atividade, que 
deve sempre considerar 
o calendário fiscal 
da empresa

Aqui, a intenção é 
estimular a reflexão e 
mudança de atitude, 
fortalecer o ambiente 
de trabalho, e 
promover a utilização 
racional e a melhor 
gestão dos recursos 
disponíveis

Conheça os quatro pilares do Tempo Sustentável e saiba como participar:

Primeira #sextafeirafeliz #chubb na empresa #TEMPOASSIST e primeira equipe de #elite da #chubb #seguros .... 2014 só começando cheio de oportunidades. #feemDeus #peereira
JUNIOR PEEREIRA (JUNIORPEEREIRA5)

#work #uss #tempoassist #alphaville #sãopaulo #brazilLÉO MARINHO (LBMARINHO1)

#tempoassist

TATA AUGUSTINELI (TATAAUGUSTINELI1)

MIAAAW :3 #Sextafeirafeliz #tempoassist

LETICIA KATLIN (LEETS211)
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Que tal tomar uma atitude 
transformadora e dar motivos 
para um mundo melhor?!
Sustentabilidade é muito 
mais do que você pensa!
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Minha história Olha que legal

6 7outubro, novembro e dezembro de 2013

Do atendimento 
à diretoria

Jeito Tempo de Ser aos 70

Trabalhar aos 70 não é uma missão fácil, na maio-
ria dos casos, a idade já não permite a mesma ro-
tina e o desempenho dos anos anteriores. Porém, 
quando existe força de vontade e amor em atender 
as pessoas, a idade não é empecilho. José Carlos Nu-
nes Vidal, da Central Itaú Residência, é nosso grande 
exemplo disso, e diariamente tem feito a diferença 
no atendimento da TEMPO ASSIST.  Aos 70 anos, ele 
foi o Analista de Atendimento mais elogiado do úl-
timo trimestre (de outubro a dezembro de 2013), e 
agora tem o orgulho de ver seu trabalho reconheci-
do aqui na Voe Alto.

Veja, abaixo, os elogios recebidos por José Carlos, 
um exemplo para todos:

Exemplo de bom atendimento, José Carlos Nunes Vidal, da Central Itaú Residência, 
é o mais elogiado do último trimestre de 2013

Curta os elogios recebidos por cada Analista de Atendimento  
na Intranet Tempo Online, pelo caminho:

COLABORADOR > ELOGIOS
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“O senhor é claro e 
objetivo, me explicou tudo  

direito. Parabéns!”

“Obrigada pela atenção. Fui 
muito bem atendida. Parabéns!”

“Você foi excelente!”

“Foi ótimo seu atendimento!”

“Você é uma simpatia. Parabéns 
pelo seu atendimento!”

Diretora Executiva de Contact Center da TEMPO ASSIST e responsável por mais de 1.300 
colaboradores, Dalva Camargo pode se considerar uma profissional de sucesso. Mas enga-
na-se quem pensa que foi fácil chegar onde ela está hoje. Dalva começou sua carreira como 
Analista de Atendimento, em outra empresa, e teve de ter muita “dedicação e amor”, como 
ela mesma destaca, para alcançar uma posição de liderança.

— Fale um pouco sobre sua tra-
jetória profissional, do início até 
a chegada à TEMPO ASSIST

— Embora esteja há apenas dois 
anos na Companhia, eu trabalho 
em Contact Center há mais de 20. 
Em outras empresas, fui Analista de 
Atendimento, Trainee, Supervisora, 
Coordenadora, Gerente e, passo a 
passo, cheguei à Diretora. Fui con-

tratada pela TEMPO ASSIST em 
2012, justamente para exercer 

esse cargo, com o desafio de 
obter uma melhor qualidade 
no atendimento oferecido a 

nossos clientes pelas áreas de 
Assistência, Saúde e Odonto. 

— Quais são os serviços 
oferecidos pelo setor de 

Contact Center?
— A nossa Central de Atendimen-

to é o principal canal de contato 
com o cliente para solicitar serviços 
emergenciais, senhas e informações 
gerais. Em Assistência, predominam 
os serviços emergenciais, como 
pedidos de guincho, autossocorro, 
carro reserva, serviços residenciais, 
além de assistência a pessoas. Já em 
Saúde e Odonto, recebemos solici-
tações de autorização para procedi-
mentos médicos e odontológicos.

— Desde a sua chegada aqui 
na TEMPO ASSIST, quais fo-
ram os principais desafios e o 
que espera para 2014?

— O principal desafio desde a 
minha chegada foi melhorar a 
qualidade no nosso atendimen-
to. Trabalhamos forte em 2012 
e colhemos os frutos em 2013, 
com a consolidação da qualida-
de no atendimento do Contact 
Center. Tivemos um nível alto de 
melhoria se compararmos aos 
últimos três anos, o que faz com 
que nos dediquemos ainda mais 
para superarmos os novos desa-
fios em 2014. Eu sou da opinião 
de que sempre podemos melho-
rar o que já está bom.

— O que você deixa de con-
selho para os colaboradores 
de Contact Center?

— Não existe uma fórmula 
pronta. É importante que todos 
entendam que o Contact Center 
também poderá proporcionar 
um plano de carreira. Se você se 
dedicar, fizer as coisas para se 
diferenciar, não tenha dúvida de 
que você pode ter muito suces-
so dentro da profissão. Eu sou a 
prova viva disso!  NOTA 10

AT E N D I M E N

T
O
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OS ELOGIOS RECEBIDOS

Dalva Camargo, Diretora Executiva de
Contact Center da TEMPO ASSIST



Mais tecnologia, mais qualidade no atendimento

Toda Companhia que preza pela qualidade 
de seus serviços deve buscar evoluir conti-
nuamente para oferecer o melhor aos seus 
clientes. Justamente por acreditar nisso, a  
TEMPO ASSIST decidiu investir pesado nos úl-
timos anos no desenvolvimento de sua área 
de Tecnologia da Informação e também no 
aprimoramento de sua infraestrutura tecno-
lógica. Mas como esse investimento pode am-
pliar a qualidade do atendimento?

Para responder a essa pergunta, é funda-
mental que se entenda a importância des-
sas áreas para uma empresa do tamanho da  
TEMPO ASSIST. Em determinados períodos do 
ano, como os feriados, há um grande aumen-
to na procura pelos serviços emergenciais, so-
bretudo no mercado de assistência 24 horas, 
o que torna imprescindível a utilização de sis-
temas atuais com qualidade. Quando isso não 
ocorre, o atendimento pode ser prejudicado, 
com problemas como lentidão e indisponibi-
lidade, fazendo com que o usuário “fique na 
mão” justamente quando mais precisa.

Responsável por desenvolver e fazer a manutenção dos sistemas 
utilizados na gestão de cada Unidade de Negócio, a Tecnologia da 
Informação se faz fundamental para manter a Companhia em ope-
ração. A TEMPO DENTAL é um bom exemplo disso, pois entre 2007 e 
2008 adquiriu diversas seguradoras odontológicas e exigiu um árduo 
trabalho de TI.

No segundo semestre de 
2012, a TEMPO CRC iniciou o 
projeto para transformar seu 
sistema de gestão em saúde, 
o Processys. A primeira fase 
foi direcionada para o Pro-
cessys1 (P1), com os primei-
ros módulos liberados para a 
operação em 2013, enquanto 
a segunda fase, planejada 
para 2014, contemplará a 
migração do Processys2 
(P2), com finalização previs-
ta para 2015.

Também em 2012, a ar-
quitetura que sustenta o sis-
tema utilizado pela TEMPO 
USS, chamado Juvo Utilis, 
foi revigorada. “Com o ob-
jetivo de evoluir, notamos a 
necessidade de investir na 
contratação de profissionais 
capazes de colaborar para o 
desenvolvimento tecnológi-
co da Companhia. Para que 
fosse possível concretizar es-
sas contratações, tínhamos 
de reestruturar a arquitetura 
de sistemas, e foi exatamen-
te isso que fizemos”, explica 
Silvio Shindi, Diretor de Tec-
nologia da TEMPO ASSIST.

Sistemas de gestão 
utilizados pelas 
seguradoras foram 
integrados no 
Odonto Utilis

A TEMPO DENTAL 
voltou a crescer

Mais de 550 mil 
usuários foram 
beneficiados

DESENVOLVIMENTO EM TI

PASSO A PASSO

TEMPO DENTAL

1

1
2

4

2

5

3

3

Unificação de seguradoras odontológicas

Matéria de capa Matéria de capa 

98

Um aplicativo foi 
instalado no computador 
de cada usuário

O sistema passou a ser 
acessado via Internet

Um novo sistema 
de gestão em saúde 
será obtido até 2015

Mais de 1,3 milhão de usuários terão 
um melhor atendimento à saúde

O QUE FOI FEITO

TEMPO CRC Transformação do sistema Processys
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Novos analistas de Sistemas 
foram contratados

Novas evoluções 
tornaram-se 
possíveis para 
servir os clientes

Atendimento a 
mais de 3 milhões 
de usuários ao 
ano foi melhorado

Sistema deixou 
de cair quando 
é muito exigido 
e passou 
a permitir 
que mais 
servidores 
atendessem  
à operação

PASSO A PASSO

TEMPO USS

Toda arquitetura do 
Juvo passou por um 
desenvolvimento 
tecnológico

Revigoramento do sistema Juvo

Em busca de aprimorar ainda mais seus serviços, a TEMPO ASSIST vem investindo pesado no desenvolvimento de TI e na reestruturação tecnológica



Shindi conta que as mudanças adequaram o Juvo aos padrões mais 
modernos de mercado em desenvolvimento de aplicações, tornando-o 
extremamente estável mesmo quando há grande quantidade de as-
sistências. “Podemos dizer que o sistema utilizado pela TEMPO USS é 
o melhor do mercado na área de assistência 24 horas”. 

Logo depois da reestruturação da arquitetura do Juvo, a diretoria 
da TEMPO USS, com o apoio da tecnologia, iniciou no ano passado o 
projeto Estado da Arte, que já trouxe e ainda trará inúmeros benefí-
cios ao atendimento oferecido aos clientes.

No final de 2013, a Companhia fechou um contrato com a  
MicroStrategy, uma das fornecedoras líderes em soluções para análise 
de informações, e passou a contar com o Business Intelligence (Inteligên-
cia em Negócios, na tradução livre), uma tecnologia que permite que exe-
cutivos, operação e clientes possam acompanhar, compartilhar e realizar 
análises avançadas com as informações geradas por diversos sistemas da 
TEMPO ASSIST. Além dos projetos para o desenvolvimento da área de TI, 
existem inúmeros outros que estão sendo planejados e executados para 
todas as Unidades de Negócio da Companhia.

É o planejamento para os próximos anos dos investimentos 
em sistemas e infraestrutura de TI

Paralelamente aos investimentos na 
área de TI, a Companhia apostou em uma 
reestruturação tecnológica e aprimorou 
alguns fatores que são extremamente 
importantes para empresas prestadoras 
de serviços de saúde e assistência 24 
horas. Graças ao investimento, a TEMPO 
ASSIST atua com o mais alto nível tec-
nológico de sistema, infraestrutura em 
Tecnologia da Informação e Telecom, e 
topologias em alta disponibilidade, o que 
proporciona maior segurança e melhor 
desempenho no armazenamento de da-
dos confidenciais.

Uma das medidas ocorreu na TEMPO 
USS, que em 2013 passou a utilizar a 
tecnologia da EMC em seu Data Center, 
com Storages dos modelos VNX 5100 
e 5300, que operam em conjunto com 
Servidores Dell PowerEdge™ R810. Já 
as centrais de Contact Center realiza-
ram sólidas parcerias com empresas de 
telecomunicações e passaram a ofere-
cer serviços de voz de alta performan-
ce e confiabilidade, com a tecnologia 
Avaya. 

Além disso, a reestruturação permi-
tiu ainda o aumento da capacidade de 
armazenagem dos atendimentos tele-
fônicos para 40 terabytes, o que repre-
senta uma disponibilidade imediata de 
até cinco anos de ligações gravadas. A 
grande vantagem é que isso possibili-
ta à área de Qualidade e Pós-Venda a 
apuração imediata dos atendimentos 
prestados, em caso de reclamação dos 
segurados.

“A infraestrutura de TI e Telecom, 
em conjunto com os contratos fechados 
com nossos fornecedores, preveem o 
atendimento 24 horas por dia, sete dias 
por semana, com tempo de resposta e 
soluções em até seis horas. Para isso, 
nossos profissionais de TI também 
atuam na mesma escala, garantindo a 
prestação de um serviço eficaz e confi-
ável. Isso tudo é percebido por nossos 
clientes, que acreditam cada vez mais 
nas soluções tecnológicas oferecidas 
pela TEMPO ASSIST”, comenta Alexan-
dre Ayabe, Gerente de Infraestrutura e 
Telecom da Companhia.

REESTRUTURAÇÃO 
TECNOLÓGICA

AÇÕES

TEMPO USS Surge o Estado da Arte

BENEFÍCIOS

TEMPO USS
Fortalecimento 
do Data Center

DESTAQUES

TEMPO ASSIST
Reestruturação Tecnológica

Mais 
performance

Maior segurança 
dos dados

Alta 
disponibilidade 
das informações

Matéria de capa Matéria de capa
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Área de Tecnologia 
da Informação está 
colocando os benefícios 
em prática um a um

Programa aponta 
67 possíveis 
melhorias no 
atendimento 
oferecido pela UN

É o planejamento para os próximos 
anos dos investimentos em sistemas  
e infraestrutura de TI 

Muitos projetos já foram 
concretizados em 2013.  
O restante  
será  
finalizado 
nos próximos  
anos

Qualidade dos 
serviços da 
UN alcançará 
outro patamar 
de excelência 
nos serviços

Mais alto nível tecnológico de 
sistema e infraestrutura em 
TI e Telecom

Contact Center com 
serviços de voz muito 
confiáveis e de alta 
performance

40 terabytes para a 
armazenagem dos 
atendimentos telefônicos

Até cinco anos de ligações gravadas 
disponíveis imediatamente

Rápida apuração dos 
atendimentos prestados em caso 
de reclamação dos segurados

Auditorias frequentes avaliam 
segurança das informações e 
governança em TI
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Na estrada Ação

Atendimento domiciliar em 
São José dos Campos

Cruzeiro do PIV levanta âncora

12

Mais uma edição do Plano Integrado de 
Verão, o PIV, chegou ao fim no último Carna-
val. A campanha, como nos anos anteriores, 
colaborou muito para que a qualidade nos 
serviços fosse mantida durante a estação, 
período com maior número de chamados 
recebidos pela Central de Atendimento da 
TEMPO ASSIST. O Cruzeiro do PIV, como foi 
chamado o conjunto de ações do projeto, 
distribuiu mais de 2.700 prêmios aos colabo-
rares que se dedicaram ao trabalho durante 
as quatro “ilhas”, nome dado aos feriados 
existentes no período - Proclamação da Re-
pública, Natal, Ano Novo e Carnaval.

A TEMPO ASSIST agradece a todas as áre-
as envolvidas na campanha, que, por mais 
um ano, cumpriu a missão de assegurar o 
bem-estar de nossos clientes, oferecendo 
a melhor experiência de atendimento por 
meio de nosso time e nossos parceiros. 
É o Jeito Tempo de Ser ainda mais forte du-
rante o verão!

Depois de visitar a agitada capital paulista em 
sua última edição, a Voe Alto chega à tranquilidade 
e ao ar puro do interior. Nossa guia da vez é Ká-
tia Nicodemo, Gerente Operacional das filiais da  
MED-LAR de São José dos Campos, Santos e Campinas.

“Eu fico em São José dos Campos, mas vou pelo 
menos uma vez por mês para as outras unidades 
que gerencio, para estar próxima, acompanhar reu-
niões clínicas, resolver problemas pontuais e dar 
todo o suporte necessário”, conta ela.

Juntas, as três unidades oferecem atendimento 
domiciliar a cerca de 260 pacientes, um número 
bem expressivo. “A MED-LAR da capital abrange 
toda a região da Grande São Paulo, então as cida-
des do interior, Litoral Norte e Litoral Sul são todas 
atendidas pelas nossas filiais”, diz.

São José dos Campos vem se destacando pelo seu 
constante crescimento, e esse desenvolvimento re-
flete no trabalho prestado pela MED-LAR. “Está au-
mentando cada vez mais o número de atendimentos 
a pacientes, e nós temos conseguido oferecer um 
serviço de qualidade a moradores
de um raio de até 200 km. O atendimento 
mesmo a distância certamente é um de 
nossos diferenciais”, finaliza Kátia.

Kátia Nicodemo, 
Gerente 
Operacional 
das filiais da 
MED-LAR

• Com 673.255 habitantes, a cidade é sede de grandes indústrias 
automobilísticas, aeronáuticas e farmacêuticas.

• Está localizada perto de opções turísticas tanto para o verão quanto 
para o inverno, a 50 minutos do Litoral Norte paulista e a 40 minutos da 
Serra da Mantiqueira, onde fica a cidade de Campos do Jordão.

• Uma das principais atrações do município é o Parque Vicentina Aranha, 
com 84.500 m², 86% de área verde e diversas pistas para caminhada.

Bem-vindo a São José dos Campos!

12 13abril, maio e junho de 201412 13

São Paulo

SP

PR

MS
MG

São José dos 
Campos

Confira os prêmios 
distribuídos no Cruzeiro do PIV:

• 9 viagens em um cruzeiro, 
com direito a acompanhante

• 11 ingressos para o parque aquático Wet’n 
Wild, também com direito a acompanhante

• 15 convites para assistir ao desfile 
das escolas de samba campeãs de 
São Paulo no Camarote Brahma

• 2.700 prêmios, como smartphones, tablets, 
vales Cinemark, vales-compra O Boticário, 
vales-compra C&A e copos personalizados

O MELHOR ANO DA NOSSA HISTÓRIA
2013 foi realmente um ano especial para a TEMPO ASSIST. Não à toa, foi responsável pelo melhor 

desempenho da história da Companhia, com receita líquida, que é o total de ganhos menos impos-
tos e descontos comerciais, de R$ 965 milhões, 8% maior que em 2012. O EBITDA* também teve 
excelente resultado ao atingir 112,5% do valor total orçado para o ano. Vale destacar a participação 
das UNs Assistência, Odonto e Afinidades no período, todas com Resultado Operacional superior a 
100%. Confira o balanço de 2013 para cada Unidade de Negócio:

EBITDA é a 
medida de lucro 
operacional da 
empresa, que vem 
do inglês “Earnings 
Before Interest, 
Taxes, Depreciation 
and Amortization”, 
que traduzido 
literalmente para o 
português significa 
“Lucros antes de 
juros, impostos, 
depreciação e 
amortização”

Depreciação é a 
perda de valor de 
algum ativo em 
decorrência do uso, 
da ação do tempo, 
da desatualização 
tecnológica ou 
redução no preço 
de mercado.

Amortização é o 
reconhecimento 
de alguma despesa 
nos RESULTADOS 
ao longo do tempo 
(prestações).

Resultado operacional

6.109 -8.228 3.546 14.528 14.467

77.812

Realizado

132,7%
140,8%

123,2%

87,7%

58,3%

-182,6%

UN CRC/
Gama Saúde

UN Saúde 
Seguradora

UN 
Odonto

UN 
Afinidades

UN
MED-LAR

UN
Assistência



Reconhecimento 
merecido

Depois de viver em 2013 o melhor ano de sua 
história, a TEMPO ASSIST antecipou para o mês 
de março o reconhecimento de todo o trabalho e 
a dedicação de seus colaboradores. Graças aos ex-
celentes resultados, a Companhia pôde antecipar o 
pagamento do Programa de Participação de Lucros 
e Resultados (PLR) ao efetivo da Central de Atendi-
mento e do Administrativo. 

Parabéns a todos! Essa conquista demonstra a 
garra do time TEMPO ASSIST na busca pela supera-
ção. É o Jeito Tempo de Ser em ação!

EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE OS MANUAIS DO PLR PARA CADA PÚBLICO 
COLABORADOR OU PROCURE A REPRESENTANTE DE GENTE & GESTÃO DA SUA ÁREA

O benefício foi aplicado a partir dos seguintes critérios:

Receberam a segunda 
parcela do PLR em 
28 de março todos os 
colaboradores contratados 
até 30 de novembro de 2013 
que cumpriram as regras 
estabelecidas pelo manual 
do PLR. Ou seja, aqueles que 
tiveram pelo menos 95% da 
escala de trabalho cumprida 
e no máximo 3% de faltas 
não justificadas, entre 1º de 
julho e 31 de dezembro.
O valor a ser pago foi 
definido com base no 
tempo de empresa e no 
desempenho dos indicadores 
específicos de cada área.

CENTRAL DE 
ATENDIMENTO

ADMINISTRATIVOS 
– CORPORATIVO E 
UNIDADES DE NEGÓCIO

Se beneficiaram do 
pagamento antecipado os 
funcionários contratados 
até 2 de setembro de 2013, 
que não exercem cargos de 
liderança, se encaixaram nos 
critérios do manual do PLR e 
tiveram uma boa colocação 
na Avaliação de Desempenho 
por Competências. Para 
receber o benefício, 
Consultores, Coordenadores, 
Gerentes e Diretores também 
tiveram de obedecer às 
regras estipuladas no manual 
do PLR, além de alcançar as 
metas estipuladas.

Companhia antecipou 
o pagamento do PLR 
para o dia 28 de março

CRC fecha contrato 
com a Petrobras

Para coroar os ótimos resultados da TEMPO ASSIST em 2013, o mês de novem-
bro reservou uma excelente notícia: a CRC, Unidade de Negócio que atua no mer-
cado de soluções em saúde, fechou um contrato importante para fornecer supor-
te tecnológico e operacional à Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS), setor 
responsável por oferecer assistência em saúde aos colaboradores da Petrobras. 

“A implantação de um cliente como a Petrobras não é simples. Por ser uma 
operação complexa, existe uma série de necessidades que precisam ser supri-
das para garantir o pleno funcionamento deste cliente, e isso só a CRC consegue 
fornecer em sua totalidade”, informa José Augusto de Paula, Vice-presidente da 
Unidade de Negócio.

A CRC provocou um enorme movimento em 2013 com o saneamento da cartei-
ra de clientes e a adequação da estrutura. “Nossa intenção é ter uma estrutura 
leve, flexível e adequada ao portfólio, quase como cloud (nuvem), conceito usado 
em tecnologia. Estamos focados em trabalhos remotos e, nesse contexto, iremos 
atender à estatal petrolífera, considerada uma das companhias com maior valor 
de mercado do mundo”, finaliza ele sobre o novo momento.

Novidades Novidades
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Útil

Saiba como utilizar seu 
dinheiro da melhor forma

Nas redes sociais
FACEBOOK

Perfil: www.facebook.com/
tempoassistoficial

Fan page: www.facebook.com/
fanpagetempoassist

LINKEDIN

Perfil: br.linkedin.com/ 
in/tempoassistoficial

Empresa: “TEMPO ASSIST”

TWITTER 
@TempoAssist1

INSTAGRAM 
Tempoassist

Como vimos na página 15, a TEMPO ASSIST pagou em março o adiantamento do Programa 
de Participação de Lucros e Resultados (PLR). Você que recebeu esse benefício sabe o 
quanto é bom um dinheiro extra no orçamento. Mas será que soube utilizá-lo da melhor 
forma? Pensando em ajudá-lo na economia de seu dinheiro, conversamos com uma espe-
cialista em finanças pessoais e preparamos algumas dicas. Confira!

Fonte: Dora Ramos, especialista em finanças pessoais  
e Diretora da Fharos Contabilidade & Gestão

Organize todas as dívidas 
em um papel ou em uma 
planilha de computador, 
com os respectivos prazos 
de vencimento. Isso ajuda a 
definir as prioridades e a usar 
o dinheiro antecipado com o 
que realmente é necessário.

1

Informe-se sobre possíveis descontos 
ao adiantar pagamentos. Livrar-se das 
dívidas é tão importante quanto pagar 
menos por algo, esse dinheiro pode ser 
empregado em outras coisas.

2

Aos que não têm nenhuma dívida e 
pagam tudo à vista, vale reservar esse 
dinheiro para contas futuras, como 
impostos, rematrículas escolares e 
despesas certas com carro e casa.

3
Se possível, poupe!  
A poupança pode ser a semente  
de um grande investimento, que,  
com empenho e boa administração,  
resulta em lucro.

4


