
Ás vezes parece que foi ontem, mas já se passaram 
10 anos desde que DEUS usou um homem chamado 
Cláudio Vidal para ser o precursor de uma história de grande 
sucesso.

Talvez, quando você confiou em emprestar o nome do 
teu negócio para que pudéssemos fazer nossas primeiras 
compras de fios, não imaginasse a oportunidade que estava 
dando. Não somente para a nossa futura empresa, mas sim o 
bem que estava desenvolvendo para toda a sociedade. Pois 
hoje a DIME DISTRIBUIDORA, além de toda gratidão que 
tem por você, gostaria também de dividir a responsabilidade, 
pois foi pela sua atitude que tudo foi possível. A estimativa 
é que hoje empregamos diretamente e indiretamente mais 
de 700 pessoas. Estas que se forem multiplicadas junto 
com seus familiares chegam além de 2000 pessoas, com 
isto, gerando renda e progresso para o desenvolvimento 
sustentável do nosso país.

Cláudio Vidal, muito obrigado! Que  DEUS continue 
abençoando o mundo com pessoas especiais como você!

É o que nós, da família DIME DISTRIBUIDORA, temos 
a te agradecer.

Influência nas 
empresas

UM FUTURO MELHOR...
A importância da reciclagem e os 
benefícios que ela pode trazer.
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“O poder da influência da sociedade nas empresas”“O poder da influência da sociedade nas empresas”“O poder da influência da sociedade nas empresas”“O poder da influência da sociedade nas empresas”“O poder da influência da sociedade nas empresas”“O poder da influência da sociedade nas empresas”“O poder da influência da sociedade nas empresas”“O poder da influência da sociedade nas empresas”“O poder da influência da sociedade nas empresas”

 Resolvi escrever sobre este assunto, pois é uma 
realidade no dia-dia de qualquer empresa.
Conversando com empresários de pequeno a grande 
porte, os comentários sempre são unânimes, como 
está difícil de conseguir boas pessoas para trabalhar, 
falo pessoas, não profissionais, devido à mídia ou a 
própria sociedade sempre enfatizar que as empresas 
têm muita carência de profissionais formados para 
completar suas necessidades, mas quero ir mais 
longe. A deficiência é tão grande que a maioria das 
empresas está se prestando a investir na formação de 
seus próprios profissionais, devido à grande carência 
de mercado.
 Desde a década de 80 escuto as pessoas dizerem: 
“Nossa, as máquinas vão substituir o ‘homem’”.

 O sucesso é fruto de uma visão própria, clara e 
definida da sociedade que nos contorna. O jovem precisa 
saber que desde cedo o caminho de sua felicidade é 
traçado por ele mesmo, e que suas ações de hoje serão 
o reflexo de amanhã.
 Para finalizar, gostaria de dizer a todos que estão 
ingressando no mercado de trabalho, não faltam vagas, 
mas sim pessoas prontas para saber como trilhar seu 
melhor caminho diante de todas as oportunidades.

 Enxergo em muitas famílias que existe uma 
grande preocupação em ingressar seus filhos em 
uma boa escola, curso complementar ou faculdade. 
Mas, a meu ver o que falta é uma base sólida de 
esclarecimento aos jovens que cultura é muito 
importante, mas se não existir uma visão correta 
dos valores comportamentais, nada seguirá muito 
adiante. Temos vários exemplos práticos em nosso 
dia-a-dia, como os pais podem influenciar no conceito 
da formação de cada jovem, muitas famílias que fazer 
furto de água, luz e TV a cabo são atitudes normais de 
uma sociedade. Com esta formação, gera uma reação 
em cadeia para inversão dos valores na construção da 
personalidade de um adulto.
 Estamos convivendo em uma sociedade onde os 
valores estão cada vez mais invertidos. Nas empresas 
o que mais existe são profissionais preocupados 
com melhores ganhos financeiros, mas sem 
muita preocupação de como podem desenvolver 
melhor suas funções e resultados corretamente.
Vejo deficiência nas famílias em preparar seus 
filhos desde cedo, de esclarecer que só existe 
sucesso na vida pessoal e profissional, quando 
existe educação. Humildade, honestidade, 
planejamento, perseverança, e o principal: 
Objetivo!

Ralphe Martins de Albuquerque 
Diretor da empresa Dime Distribuidora.

E na verdade o que mais falta até hoje são bons homens para operar as máquinas. Nos anos 90 veio a informática e 
a internet com muito mais força e cansei de ouvir comentários, que várias profissões seriam extintas e que isso iria 
desencadear uma grande onda de desemprego devido sua versatilidade funcional, porém, mais uma vez não foi nada 
disso que aconteceu, pois as empresas estão cada vez mais carentes de profissionais. É muito maior a procura do que 
a oferta. Resumindo: A tecnologia, seja em qual for o segmento extinguiu algumas profissões, mas criou centenas 
ou até milhares de outras novas. 
 Na verdade, onde quero chegar, é que nas relações profissionais, no Brasil o que mais necessitamos neste 
momento, é uma conscientização de mudança comportamental da educação que é dada aos nossos jovens de hoje, 
pois serão o futuro de nosso país amanhã.
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Fundada em 09 de fevereiro de 2001.
Possuía uma área de 9m² em Realengo,
com apenas 04 ítens de revenda.

2001 Em três meses, a 1ª mudança,
para uma área de 300m² 2003

Em 2003 com nova mudança, as entregas
passaram a ser em 24 horas.

2005

O Sonho do próprio CD criando
forma, com a compra de
terreno de 14.000m²
em Santíssimo.

2008

Em Agosto de 2008 foi iniciada a construção
do CD

2010

2011

Destaque entre os melhores
distribuidores
2008 / 2009 / 2010

Destaque entre os Melhores em
Atendimento do Brasil

2009 / 2010 / 2011

2009

No início de 2010 o sonho
se torna realidade.
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O que é Coaching?
O “Coaching” visa guiar as pessoas no processo de desenvolver uma atuação na vida pessoal e profissional, com 

um desempenho que corresponda ao potencial de suas habilidades. Durante o curso, a consultora “Coach” ajuda o profissional 
a estar ciente dos seus recursos e capacidades, bem como de seus valores fundamentais e onde deseja chegar. Os pontos 
fortes do profissional são reforçados através de observação, feedback e estímulos. Porém, os pontos negativos são tratados 
individualmente com cada profissional. 

O Coaching, muitas vezes é doloroso, mas o crescimento para quem quer evoluir é certo!  
Carina
Diretora

Cursos e Eventos

Equipe de Gestores

“O curso Coaching trouxe para mim novas visões...Por 
isto é que alcançamos o crescimento após o curso... 
Ainda não aprendi tudo, continuo em evolução. Vejo 
novas movimentações no dia.”  

Renata Moreira
Gestora Executiva

“Participar do Coaching foi um tempo de crescimento 
muito grande na minha vida. Agreguei conhecimentos 
que vou levar para a vida inteira.”

Adriana Ibiapina
Gestora de Recursos Humanos

“O Coaching representou para mim um recomeço 
de tudo que estava em inércia em minha vida e 
abriu minha mente para novos objetivos.”

Andrea Vieira
Gestora de Telemarketing

“O Coaching foi a maior mudança que aconteceu, principalmente 
na minha vida pessoal. É muito bom quando as pessoas nos 
abordam questionando nossa mudança, e eu posso responder: - é 
o curso que estou fazendo”. 

Claudio Alves Mesquita
Gestor de Logística

“Aprendi a me conhecer melhor... O Coaching é algo impressionante! É 
autentico, diferente, que nos traz uma realidade de nós mesmos e dos 
outros... Não pensei que em tão pouco tempo, eu fosse mudar tanto... 
Agora que aprendi, vou continuar esta jornada de conhecimento até o 
fim. A cada dia melhorando mais para meus colaboradores.”

Giseli Kelly Corrêa
Contadora

“O treinamento de Coaching representou oportunidade de 
crescimento e conhecimento de ferramentas, que, me fizeram 
saber como desenvolver minha equipe e minha vida pessoal.”

Laura Junia Barbosa Machado
Gestora de Faturamento
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“Esse treinamento era tudo que eu precisava para poder crescer, 
tanto na vida pessoal quanto na profissional. Ele me ensinou a 
liderar, me deu competência para poder concluir muitas coisas 
e quebrar paradigmas que me atrapalhavam. Enfim, uma 
experiência muito boa para a vida”.

Fabrício de Araújo da Silva
Gestor de Recebimento

“Na vida há muitos gigantes que tentam nos paralisar. Sendo 
os maiores gigantes, os internos e não os externos. Vencer 
aquilo que te paralisa internamente é muito difícil, pois toda 
mudança traz dor. O Coaching trouxe cura, vitórias e tornou-
me uma pessoa melhor”.

Vânia D’Ippolito Delfino
Gestora de Compras e Relações Públicas

“O treinamento de Coaching está sendo de muita importância na minha vida 
pessoal e também na profissional. Hoje, posso dizer que estou muito feliz 
com o resultado que estou tendo na empresa e em minha casa com minha 
família. Estou melhorando minha qualificação graças ao treinamento. Fico 
grato por tudo o que aprendi. Uma experiência nova e ótima em todos os 
sentidos.” 

Fábio Lima de Souza
Gestor de Logística
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A Dime Distribuidora em convêncio com 
uma empresa especializada, realizou em nossas 
instalações o curso de Brigada de Incêndio.

É obrigatório a empresa formar uma brigada, 
e neste curso, os funcionários participantes foram 
treinados sobre como agir em situações de risco: 
manuseio da mangueira profissional, extintor, 
combate ao fogo, primeiros socorros, resistência 
física e etc...

TREINAMENTO DE 
BRIGADISTAS

Cinema

Churrasco e Futebol

Passeio ao Pão de Açúcar

RECICLAGEM

PREOCUPAÇÃO + AÇÃO = ATITUDE

Cuidar do meio ambiente é dever de todos. Pensando no hoje e no amanhã, 
não podemos deixar de fazer a nossa parte. 

Todo o material que recebemos em caixa de papelão e plástico, não tendo 
mais serventia, guardamos num contêiner, onde um vez ao mês é coletado por 
uma empresa de reciclagem. 

Só a atitude de cuidar do nosso planeta faz toda uma diferença, não é 
verdade? Mas, não para por aí NÃO...

O Dinheiro que arrecadamos com a venda do papelão e plástico é doado aos 
colaboradores, onde os mesmos marcam vários eventos culturais com esta verba.

Vejam o que já foi proporcionado: 



CIPA significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Seu 
objetivo é “observar e relatar as condições de risco nos ambientes 
de trabalho e solicitar medidas para reduzir, até eliminar os riscos 
existentes e/ou neutralizar os mesmos...” Sua missão é, portanto, a 
preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores e de todos 
os que interagem com a empresa (aqueles que prestam serviço para a 
empresa). 

Cabe à CIPA investigar os acidentes; promover e divulgar o zelo 
pela observância das normas de segurança.

Aos trabalhadores da empresa compete indicar à CIPA situações 
de risco, apresentar sugestões e observar as recomendações quanto 
à prevenção de acidentes, utilizando  os equipamentos de proteção 
individual (EPIs) e de proteção coletiva fornecidos pelo empregador, 

CIPA
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

bem como submeter-se a exames médicos previstos em  Normas Regulamentadoras, quando aplicável. 
Vale lembrar que a CIPA não trabalha sozinha!! O seu papel mais importante é o de estabelecer uma relação de diálogo e 

conscientização, de forma criativa e participativa, entre gerentes e colaboradores em relação à forma como os trabalhos são realizados, 
objetivando sempre melhorar as condições de trabalho, visando a humanização do local de trabalho. 
 

PROGRAMA ESTAGIÁRIO
O Programa de Estágio da DIME é remunerado e com auxílio VT, tem como objetivo 

contribuir na formação de estudantes do nível técnico e superior. Proporcionando aos 
estudantes/estagiários o exercício profissional do aprendizado acadêmico, estimulando 
o seu desenvolvimento profissional através da aquisição de novos conhecimentos e 
experiência prática, o que o possibilitará a ser um profissional mais qualificado e melhor 
preparado para o mercado.

O estagiário será acompanhado e supervisionado por profissionais designados 
pela empresa. Este realizará acompanhamento técnico e pedagógico do estagiário, 
supervisionando e apoiando o seu progresso diante aos objetivos.

Envie seu currículo: oportunidades@dimedistribuidora.com.br

Uma lição da vida...
A nossa vida na maioria das vezes é feita de oportunidades, muitas vezes elas são acompanhadas por 

verbos, como por exemplo, sonhar, acreditar, lutar e realizar. Isso acontece comigo e também com dois 
amigos meus. Seus nomes são Ralphe e Carina, esse casal sonhou em um dia construir uma empresa, eles 
acreditaram nesse sonho, lutaram para realizá-lo e conseguiram.

Hoje a empresa é um sucesso. Você deve estar me perguntando aonde eu entro nisso, vou lhe contar.
Eu nasci com um problema devido um atraso na hora do parto, esse problema é conhecido por 

paralisia cerebral. Para qualquer pessoa seria o fim, mas para mim não. Graças a Deus em primeiro lugar, 
a minha mãe e aos meus amigos, eu encontrei um lugar ideal para que eu pudesse me recuperar. Esse lugar 
se chama Vicente Moretti. Ali, eu comecei a me tratar, e aos sete anos eu andei pela primeira vez e comecei 
a freqüentar a escola.  A cada dia me superava cada vez mais, então entendi que aquele problema que eu 
tinha não deveria ser visto como obstáculo, mas sim como 
motivação. Foi assim que conclui meu primeiro e segundo 
grau.

Sempre procurando ajudar para ser ajudado, consegui chegar à faculdade. 
Quando eu estava na faculdade, tinha que encontrar um lugar para fazer estágio, e foi 
aí que minha história e da DIME se cruzaram. Eu conhecia a Carina desde a época 
da escola e éramos muito amigos. Conversando com ela que eu trabalhava com doce, 
ela me ofereceu um lugar para colocar meus doces na Dime. Como eu estava quase 
acabando a faculdade, eu perguntei a ela se eu podia estagiar lá, ela aceitou na hora, 
me tornando o primeiro estagiário da Dime Distribuidora.

Com dificuldade, consegui concluir o estágio, e com mérito, também conclui a 
faculdade. A formatura, com certeza, foi um dos melhores momentos da minha vida até hoje, eu fico emocionado quando vejo o DVD.

Como eu falei no início, nossas vidas são feitas de oportunidades, com elas podemos conjugar vários verbos. Eu, Carina e Ralphe 
conjugamos esses quatro verbos (sonhar, acreditar, lutar e realizar).

Queria deixar uma pergunta a você: Qual o verbo que você conjuga nas oportunidades que a vida lhe dá?
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Claudinho, o empresário do doce.
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Substituição tributária é um mecanismo de arrecadação de 
tributos utilizado pelos governos federais e estaduais. Ele atribui ao 
contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido 
pelo seu cliente. A substituição será recolhida pelo contribuinte e 
posteriormente repassada ao governo.

Esse procedimento é notadamente utilizado na cobrança do 
ICMS (sendo conhecido como ICMS/ST). A incidência da substituição 
tributária é definida a depender do produto.

A substituição tributária é utilizada para facilitar a fiscalização 
dos tributos “plurifásicos”, ou seja, os tributos que incidem impostos 
várias vezes no decorrer da cadeia de circulação de uma determinada 
mercadoria ou serviço.

A Dime  é um contribuinte Substituto – O que é um 
contribuinte substituto? – É o responsável pela retenção e 
recolhimento do imposto incidente em operações ou prestações

Substituição Tributária

*As louças não acompanham 
metais

antecedentes, concomitantes ou subsequentes.
 A instituição da NFE, do Sped Fiscal e da ST – 
Substituição Tributária, no Rio de Janeiro fez com que 
a Dime Distribuidora resgatasse a competitividade e 
crescesse 66,3% em 2010. A empresa atua com material 
de construção e oferece um mix com 8.500 itens. “Com a 
diminuição da informalidade, a concorrência se tornou 
mais justa. Retomamos nosso espaço e investimos 
para melhorar o atendimento. Ganhamos capacidade 
de armazenamento e entrega, pois a nossa capacidade 
logística foi redobrada. A introdução da ST no Estado 
diminuiu a guerra tributária e foi fundamental para 
o nosso crescimento”, analisa Ralphe Martins de 
Albuquerque, diretor da empresa.

DICA DO CONSTRUTOR
A serra mármore da Makita (código: 133-0214) é uma versão verde e amarela, alusiva 

a copa de 2014. Acompanha: chave, chave allen, kit refrigeração e disco diamantado. 
Possui 1.400 Watts de alta potência e 12.000rpm. Diâmetro do disco até 125mm (5’’).

Seu diferencial é ser adaptável ao disco côncavo, permitindo cortes em vários 
ângulos, inclusive redondo.


