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CLIENTES EM DESTAQUE

Unicolor Tintas

Tracia-Greco Tintas 
DUQUE DE CAXIAS

Unicolor Tintas: uma das melhores lojas de tinta da 
Zona Oeste, com excelência em atendimento e lojística. 
Presente no mercado há 26 anos. 

A Dime Distribuidora tem muito orgulho de fazer parte 
do seu rol de fornecedores. 

CAMPO GRANDE - VASCONCELOS

Roberto e Larissa são os responsáveis por esta 
empresa, que a cada dia tem crescido e se mantém 
forte no mercado da construção civil. Neste ano, 
completou 6 anos de parceria com a Dime. Só temos a 
agradecer pela referência.

Nossa parceria iniciou-se com o Seu Domingos, 
que até hoje nos deixa saudades por tudo que ele  
representava para todos nós. E, desde já, desejar um 
Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos da equipe 
Dime! 
- Equipe Léo Tintas.

“Obrigado a Dime Distribuidora pela parceria desde 
2008 nos atendendo com muita satisfação!”
- José Augusto

A loja do Branco está no mercado há mais de 10 
anos. Ela começou suas atividades com o Sr. Cirdilei 
Jerônimo, mais conhecido como Branco.

Hoje, dez anos depois, com muita luta, trabalho e 
ajuda de nossos colaboradores, conseguimos dobrar 
o nosso tamanho. Isso se deve também graças à Dime 
Distribuidora, que depois que passou a atender a 
nossa loja todos os dias com entregas no prazo, ficou 
mais fácil de atender os nossos clientes.

Leandro Pires Jerônimo 
Material Elétrico e Hidráulico
ANGRA DOS REIS
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Projeto “A cegonha chegou”

PRÊMIO GREAT PLACE TO WORK - 2013

A GPTW (Great Place To Work) é uma empresa de pesquisa, 
consultoria e treinamento presente em 49 países e com mais 
de 6.000 empresas participantes da pesquisa. O objetivo da 
GPTW é realizar um mapeamento sobre como o colaborador 
enxerga e sente a empresa 
em que ele trabalha através 
de questionários. Estes 
questionários respondidos pelos 
nossos colaboradores são de total 
confidencialidade e auditados. As 
pontuações atingidas pela Dime 
serão comparadas com outras 
empresas do mesmo ou maior 
porte. Isso dá uma diretriz ao 
RH para criar novos programas 
de incentivo, alinhando o 
pensamento Dime com as 
expectativas dos funcionários. 
E assim, conseguimos avaliar 
como está a Dime Distribuidora 
(visão RH) em relação às demais 
empresas do mercado.

Este projeto foi desenvolvido pela diretoria, onde nosso 
principal objetivo foi sentir, com o auxílio de uma empresa 
conceituada internacionalmente, como está o termômetro das 

Um excelente lugar 
para trabalhar...

Dime, classificada como a 14ª melhor do Rio de Janeiro!
práticas de RH e ações da DIME DISTRIBUIDORA junto aos seus 
colaboradores e gestão. 

Compartilhamos com nossos clientes e fornecedores a colocação 
da Dime Distribuidora no ranking 
das 30 melhores empresas para 
trabalhar no Rio de Janeiro em 
seu primeiro ano participando da 
pesquisa GPTW.

Agradecemos aos nossos 
colaboradores que participaram 
da votação de forma tão 
forte e positiva. O mérito por 
recebermos este prêmio vem 
único e exclusivo da resposta de 
cada um de vocês! 

No próximo ano estaremos 
participando novamente do 
projeto GPTW. Mais uma vez, 
colaborador DIME, você será 

nossa inspiração para criar uma empresa melhor a cada dia. 
Pois, com essa equipe de excelência, conseguimos atender 
cada dia melhor nossos tão prezados clientes.

O projeto “A Cegonha Chegou” consiste em presentear ao colaborador(a) ou RCA com um “Kit Seja Bem Vindo!”, onde 
receberá uma cesta com produtos de bebê para o mais novo membro da família.

É uma felicidade para a Dime compartilhar este momento tão importante na vida de nossos colaboradores!

Cláudio Amorim - Motorista Leonardo Camargo - Ajudante de Motorista Paulo Willians - Auxiliar de Almoxarifado
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PRÊMIO GREAT PLACE TO WORK - 2013

Este é um projeto onde o colaborador(a) ou RCA é presenteado 
com um jogo de toalhas para casal com as iniciais dos pombinhos 
bordados na peça. 

O projeto tem a finalidade de deixar a nossa marca e participação 
numa data tão especial na vida de um casal.  Através de um 
gesto simples, queremos, como empresa, manifestar aos nossos 
colaboradores que não nos esquecemos deste momento ímpar na 
vida do casal. Trata-se de um novo ciclo, uma nova família nasce, 
e como um dos nossos lemas é nos tratarmos como família, não 
podemos deixar de nos portar como tal.  

10 Anos de Dime!
Projeto que parabeniza os colaboradores ao completarem 10 anos na empresa.

Completar 10 anos de trabalho dentro de uma 
mesma empresa é motivo para se comemorar!  

A Dime Distribuidora agradece a todos pela dedicação ao longo 
desses anos pelo profissionalismo, pela luta a um bem comum, 
que é o crescimento da empresa, onde todos que nela estão 
compartilhando dos frutos deste crescimento. 

Em 2013, três colaboradores completaram 10 anos: Renata, 
Cláudio e Alamir. Eles ganharam uma “festinha” com direito a bolo, 
discurso da direção e a presença de toda a equipe Dime, e, como 
presente, uma viagem com direito a acompanhante.

Que esta parceria seja fortalecida a cada vez mais!

Alamir da Silva - Conferente

Cláudio Mesquita - Supervisor de Expedição, Renata Moreira - Gestora 
Executiva 

Projeto “Casados para sempre”

Priscila Auad - Auxiliar de Cobrança
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SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRABALHO

SIPAT 2013
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A SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho) é uma semana voltada à prevenção, tanto no 
que diz respeito a acidentes no trabalho quanto a doenças 
ocupacionais. É também um evento integrado à agenda 
da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 

O objetivo da SIPAT é orientar e conscientizar os 
funcionários da empresa sobre a importância da prevenção 
de acidentes e doenças no ambiente do trabalho. Uma 
semana onde o colaborador resgata valores importantes 
no que diz respeito à sua própria vida. 

Neste ano, a comissão da CIPA organizou a SIPAT, que 
teve o tema “Qualidade de Vida”. Aconteceu na semana 
do dia 2 ao 6 de setembro, abordando os seguintes temas: 
tabagismo, alcoolismo, saúde emocional, qualidade de 
vida, DST’s, prevenção de acidente de trabalho, atividade 
física, alimentação, drogas, auto estima e sucesso 
pessoal e profissional. Estes temas foram palestrados 
pelos próprios Cipeiros (colaboradores Dime) e contando 
também com a participação de convidados especiais: 
Alex Ignácio – Estagiário de Téc. Segurança do Trabalho, 
Luciana Araújo – Fisioterapeuta, Bruno Aragão – Professor 
de Educação Física.

As palestras foram dinâmicas, com encenações, 
onde toda empresa pode interagir com os assuntos 

SIPAT: 
Semana interna 
de prevenção de 
acidentes no trabalho

abordados. Durante o almoço dos colaboradores, 
foram realizadas algumas atividades como: Cine 
SIPAT, relaxamento, cálculo de IMC, aferição de 
pressão e jogos de encerramento abordando temas 
relacionados a SIPAT com distribuição de brindes.

Este evento não teria acontecido sem o grande apoio 
e confiança que a direção deu à CIPA, assim, tudo 
contribuiu para o sucesso da SIPAT 2013. 
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DICA DO CONSTRUTOR

Este tipo de pulverizador é uma excelente 
oportunidade de diferenciar o seu negócio, 
principalmente por ser de compressão prévia e 
por poder executar múltiplas funções. Começou 
a ser utilizado para fins de jardinagem, sendo 
que, hoje é utilizado em salões de beleza, 
limpeza doméstica, oficinas de instalação de 
insulfilme e etc.

Pulverizador compressão 
prévia 1,5L Guepar

Código: 861-0650
Catálogo: Ferramentas 54

Esta cinta tem como grande diferencial agilizar todas as 
operações em amarrações de carga, pois, ao contrário das 
cordas tradicionais, é um produto que não requer muita 
mão de obra para utilização, oferecendo velocidade em 
toda a operação. 

Cinta com catraca 500kg Guepar

Código: 861-1371 (9 metros) e 861-1372 (6 metros)
Catálogo: Ferramentas 28

Um produto ainda pouco conhecido no Brasil, mas já 
com uma ótima aceitação entre pintores especializados. 
Seu comprimento de 60cm ajuda na versatilidade de 
posicionamento e suas duas bolhas de níveis (0º - 90º) o 
torna um produto ainda mais eficaz.

Régua de alumínio 60cm 
com 2 níveis Guepar

Código: 861-1510
Catálogo: Ferramentas 14

Código: 861-1533
Catálogo: Hidráulico 48

Este produto tem como grande diferencial o seu sistema de manutenção preventiva e corretiva, 
pois o mesmo tem em sua alavanca de acionamento uma tampa que se torna uma chave de 
abertura da esfera, permitindo assim, a qualquer usuário a limpeza ou desobstrução do registro. 
Mesmo tendo esse sistema diferenciado, este produto tem um preço muito competitivo em 
relação a todo o mercado, se tornando também uma grande oportunidade de rentabilidade para 
seu negócio.

Registro esfera roscável com união

Este kit de desempenadeira Guepar, permite 
realizar um acabamento perfeito em todas as 
quinas e cantos de paredes, agregando valor ao 
serviço e diferenciando o profissional em relação 
a todo o mercado, tendo ainda um baixo custo de 
investimento.
Código: 861-0370
Catálogo: Ferramentas 17_1

Kit desempenadeira de 
canto e borda Guepar
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DICA DO CONSTRUTOR

O grande diferencial deste produto é sua 
relação Custo x Benefício. Apesar de ser um 
produto relativamente barato, tem uma alta 
qualidade, permitindo assim, uma grande 
oportunidade de rentabilidade para seu 
negócio. 

Registro esfera soldável 
compacto Guepar

Código: 861-1530
Catálogo: Hidráulico 48

Este é mais um produto de sucesso da 
linha Guepar. Tem como característica 
principal o baixo custo e alta 
performance. 

Pistola para pintura 
sucção 750ml Guepar

Código: 861-1720
Catálogo: Pintura 6_1

A fita perfurada Guepar é um produto com 
dupla função, podendo ser usado como uma fita 
perfurada de fixação tradicional e também como 
abraçadeira sem fim universal, sendo como 
8 abraçadeiras sem fim com dimensões de 
acordo com a necessidade do consumidor final.

Fita perfurada com 8 
clips de fixação Guepar

Código: 861-1660 3m x 8mm
Catálogo: Ferragens 23

O objetivo principal do lançamento 
deste produto é atender um público que 
busca um produto de valor mais baixo 
com a qualidade de produção Arco.

Torneira para jardim 
cromada junior Arco
1/2’’ x 1/2’’

Código: 863-0009 (ref.: 464)
Catálogo: Hidráulico 30

A relação de Custo x Benefício é o 
grande diferencial deste produto. A 
maioria das torneiras para máquina 
de lavar usa sistema de carrapeta, 
esta torneira usa sistema 1/4 de volta, 
acabamento cromado e metais de alta 
resistência, tornando o produto com 
características de uso industrial.

Torneira para máquina 
de lavar Arco
1/2’’ x 3/4’’ x 3/4’’

Código: 863-0014 (ref.: 474)
Catálogo: Hidráulico 30

Geralmente nas instalações de água 
quente, o uso de latão soldável só é 
possível através de adaptadores, este 
registro já vem pronto para fixação direta 
de um tubo ou conexão, eliminando 
o uso de adaptadores e deixando a 
instalação mais prática e eficaz.

Registro esfera latão 
soldável Arco

Código: 863-0037 (ref.: D22 T-2000)
Catálogo: Hidráulico 23
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CONTABILIDADE

Você sabia que pode comprar 
imóveis residenciais com os 
recursos do FGTS?
Aumento do limite de preço do imóvel que pode ser comprado com recursos do FGTS só vale 
para contratos de compra e venda firmados a partir de 1º de outubro.

Para isso, basta estar inscrito no regime do FGTS há no mínimo 
três anos, não ter outro financiamento ativo dentro do Sistema 
Financeiro de Habitação em qualquer parte do país e não ter 
propriedade, usufruto, cessão ou ter assinado promessa de 
compra e venda de outro imóvel residencial localizado na cidade 
onde trabalhe ou resida.

A Caixa tem também o Programa Minha Casa Minha Vida, um 
programa do governo federal que financia a casa própria para 
famílias com renda bruta de até R$ 5.000,00. O programa oferece 
algumas facilidades como, por exemplo, descontos, subsídios de 
até R$ 25.000,00 e redução do valor de seguros habitacionais.

O Programa Minha casa minha vida tem diversas opções para 
pessoas que ganham até R$ 5.000,00:

Se a renda familiar mensal for até R$ 1.600,00 e a família reside 
em capital, região metropolitana ou município com população 

igual ou superior a 50 mil habitantes e não tem imóvel, pode 
procurar a Prefeitura da sua cidade.
Se você tem renda familiar mensal de até R$ 5.000,00, pode 
procurar um Correspondente Imobiliário da Caixa ou ir a uma 
Agência da CAIXA para mais informações levando documento 
de identidade, CPF e Comprovante de residência. Realize o 
sonho de ter a sua casa própria!

Os recursos do FGTS também possibilitam pessoas com renda 
maior a comprar de até R$ 500,000,00, sendo nesse caso, 
necessário que o imóvel de compra seja residencial, usado 
para moradia do comprador que utiliza o FGTS. Estar dentro 
das regras do SFH que incluem apenas imóveis de valor de até 
500.000 reais. Os recursos podem ser usados para moradias 
prontas desde que estejam com toda a documentação exigida 
pela Caixa e também projetos em construções. 
Aproveite essa oportunidade!  

Fonte: Exame.com
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RECURSOS HUMANOS

A administração 
do tempo e a sua 
importância
Quem nunca pensou: “Ah, como gostaria que meu dia tivesse 48 horas!”. 
Fazer um bom planejamento do tempo é meio caminho andado para garantir 
que o trabalho seja realizado satisfatoriamente, e isso, consequentemente trará 
credibilidade, redução de problemas, menos estresse e mais lucros.

Muitas vezes as pessoas não se dão conta do tempo gasto no ambiente de 
trabalho em determinadas tarefas. Ao fim do dia, várias outras tarefas foram 
acumuladas, o que acaba gerando a necessidade de se ficar após o horário de 
trabalho, por exemplo.

Além disso, os prazos não cumpridos influenciam diretamente em outros colegas 
ou setores que, por sua vez, também não conseguem cumprir seus prazos. Resultado: uma bola de neve!

Quando as tarefas não são cumpridas dentro de um sistema administrativo ou operacional, os resultados normalmente são 
catastróficos: correria, maior incidência de falhas, estresse... E isso não é nada saudável para o ambiente de trabalho. Abaixo, 
destacamos 10 dicas simples e importantes:

Tente estipular um tempo determinado para cada tarefa;

Organize o seu trabalho antes de iniciá-lo;

Não fale muito ao telefone, prefira e-mails;

Não se sobrecarregue de tarefas, sendo possível, prefira delegar;

Marque reuniões já com a pauta definida;

Evite brincadeiras longas e desnecessárias no ambiente de trabalho;

Use uma agenda pessoal, anote seus compromissos e jamais deixe de cumpri-los;

Deixe seu ambiente e trabalho o mais organizado possível. Evite o excesso de papéis;

Caso perceba que vai atrasar algum trabalho e,  se alguém depende dele, avise as pessoas 
com certa antecedência para que elas se preparem e refaçam seus planejamentos;

Dê baixa na sua agenda todos os dias nos compromissos agendados e reescreva os que não 
tenha cumprido cumprir;

Administre melhor seu tempo e utilize o resultado dessa organização em você mesmo. Estude, atualize-se, invista em seu 
crescimento pessoal e profissional! Você verá a grande diferença que isso fará!
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Durante esse ano, vocês foram mais 
do que apenas clientes, foram grandes 
parceiros que acreditaram em nosso 
trabalho e nos presentearam com sua 
confiança. 

Gostaríamos de aproveitar essa 
oportunidade para agradecer e desejar um 
ano novo com muita paz e sucesso, que 
esse ano que se inicia seja o começo de 
boas novas da qual queremos continuar 
fazendo parte e estarmos presente sempre 
que precisar. 

Expositores 
Guepar

Na compra de R$ 400,00 
em discos Guepar, ganhe 
*este expositor de parede!
*O expositor não acompanha discos

Na compra de

Na compra de R$ 700,00 
em discos Guepar, ganhe 
este expositor de balcão!

A Dime Distribuidora 
deseja um Feliz 2014!


