
A ZECON parabeniza a todos os aniversariantes  e deseja
um novo ciclo cheio de momentos felizes e realizações.

18/02 - SERGIO LUIS MADRUGA DUTRA - PEDREIRO

19/02 - CLOVIS RENATO SAGAZ DE CARVALHO - PEDREIRO

21/02 - MAICON BUENO DOS SANTOS - SERVENTE DE OBRAS

22/02 - VINICIUS DA SILVA ZACHER - TECNICO EDIFICACOES

22/02 - PAULO RENATO COUTO DOS SANTOS - OPERADOR MÁQUINA

ANIVERSARIANTES FEVEREIRO
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TRABALHO EM EQUIPEVamos lembrar
nos nossos pilares?

Clóvis completará
cinco anos de ZECON

no dia 24 de abril.
Casado, três filhos, 

nas horas vagas
o negócio dele é acampar

com a família!
Gosto dos cursos

que a empresa oferece
mais uma oportunidade

pra alimentar o meu currículo
 

BATE PAPO DO MÊS

Clóvis Renato - Pedreiro

Nossa Missão, nossa Visão e nossos Valores.
 

MISSÃO:
OFERECER MORADIA DIGNA E COMPATÍVEL COM AS NECESSIDADES E DESEJOS
DE SEUS CLIENTES, GERANDO CONDIÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS QUE
CONTRIBUAM PARA A QUALIDADE DE VIDA DE SEUS COLABORADORES,
PROPORCIONE LUCRATIVIDADE E MELHORIAS NO AMBIENTE EM QUE ESTÁ
INSERIDA.

VISÃO:
PAUTAR SEU TRABALHO NO PROGRAMA DE QUALIDADE, VISANDO SER
RECONHECIDA COMO UMA CONSTRUTORA QUE ATINGE A SATISFAÇÃO PLENA DE
SEUS CLIENTES.

VALORES:
- ÉTICA E COMPROMETIMENTO;
- MELHORIA CONTÍNUA;
- IDENTIFICAÇÃO COM O CLIENTE;
- FOCO NO CAPITAL HUMANO;
- SEGURANÇA.

Importante falar sobre isso né? Então vamos lá!
Equipe: A equipe, time ou equipa é um grupo de pessoas que se
junta para alcançar um objetivo em comum. As pessoas que
trabalham na ZECON têm vários objetivos em comum.
Esse grupo de pessoas tem habilidades complementares (se
completam), trabalham juntas com o fim de atingir um propósito
comum, pelo qual se consideram coletivamente responsáveis. 
A comunicação entre os membros da equipe deve ser verdadeira.
Tem que existir confiança pois assumem-se riscos. As habilidades
complementares das pessoas possibilitam alcançar resultados,
os objetivos compartilhados determinam seu propósito e direção.
Respeito, mente aberta e cooperação devem estar presentes. 
Vamos conhecer os elementos da dinâmica de uma equipe, que
interage e busca os objetivos:

1.Participação: deve haver uma participação equilibrada, não
havendo dominante, nem ausente; dever haver equilíbrio;

2.Renúncia: este é o elemento mais importante no
relacionamento de equipe. Quando os membros conseguem
renunciar uma posição pessoal em prol do grupo, todos saem
ganhando;

3.Avaliação: saber avaliar os resultados alcançados pela equipe ao
final de um período (de um trabalho, de um projeto ou de um
fechamento de mês), buscando eliminar os pontos falhos e
buscar as alternativas que melhores resultados apresentaram;

4.Relacionamento: todos são responsáveis pelo relacionamento
quando são membros de uma equipe. Se houver um conflito
pessoal, deve ser resolvido pelas partes o mais rápido possível,
pois um conflito no grupo prejudica ao todo e, muitas vezes,
impede a realização proveitosa das tarefas;

5.Realização das tarefas: é de extrema importância que todos
estejam conscientes da sua responsabilidade em relação à
realização das tarefas que cabem ao grupo. Em um
relacionamento interdependente, a falha de um membro pode
atrasar toda a equipe.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Participa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%BAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avalia%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Relacionamento&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarefas&action=edit&redlink=1

