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A FORÇA DA INOVAÇÃO HOSPITALAR

0505O QUE ERA MEGA
VIROU ULTRA

Ampliar as operações, melhorar a 
qualidade e proporcionar mais bem 
estar ao funcionário: 
assim nasceu a Ultramega.

1111NOSSAS INSTALAÇÕES
A mudança para a cidade de 
Camaragibe, localizada na Região 
Metropolitana do Recife, 
trouxe novos ares

2424QUANTO MAIS FÁCIL, 
MELHOR

Além de todo o controle financeiro 
de contas a pagar, contas a receber 
e conciliação bancária, a Ultra 
facilitou o processo investindo 
na adaptação do site.
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Consulte nosso setor comercial para entender sobre nossos preços e promoções.

Amanda Brito
Gerente Comercial

Expediente:

Revista Ultramega: Publicação Semestral
Tiragem: 2000 exemplares
Edição: Maker Mídia Imagem e Comunicação
Textos: Caroliny Ramos
Revisão: Rodrigo Fernandes
Diagramação e Direção de Arte: Phillipe de Carvalho
Supervisão: Aryslan Rodrigues
Distribuição: UltraMega Hospitalar

O tempo é de novidade.
 
Com as novas instalações da UltraMega, criamos 
raízes e – com isso – trouxemos boas novas. 
Além disso, seguimos com um desejo imenso de 
dividir o nosso aperfeiçoamento e compartilhar 
(com todos que participam da nossa caminhada) a 
sensação do reconhecimento como um todo. 

Atualmente, podemos afirmar que o 
planejamento pensado de canto a canto no início 
deu certo. E, por sinal, percebemos [com clareza] 
que o projeto está sendo desenvolvido a cada dia 
com mais responsabilidade, maestria e dedicação.

Com a nova roupagem, vieram também os 
conhecimentos que estreitam o nosso 
relacionamento com a comunidade local. 
Reconhecemos que o bem estar de cada um dos 
nossos colaboradores é primordial para família 
Ultra.

Nessa edição, convidamos você a conhecer a 
nossa casa e toda a estrutura que adequamos para 
que nosso serviço seja oferecido da melhor 
maneira: com eficiência, eficácia e criatividade. 
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O QUE ERA MEGA VIROU

ULTRA
Ampliar as operações, melhorar a qualidade e proporcionar mais bem estar ao funcionário: assim nasceu a Ultramega.

05

M A T É R I A  D A  C A P A

por Caroliny Ramos

ultramega 2016

M A T É R I A  D A  C A P A

06

 A UltraMega sempre teve grandes pretensões, mas, há dois 
anos, a necessidade de um novo local se tornou imprescindí-
vel. Era preciso ampliar as operações, melhorar a qualidade 
de serviços oferecidos e proporcionar mais bem estar ao 
funcionário. Foi assim que nasceu a atual organização da 
empresa. Novo posicionamento e nova roupagem fizeram 
parte desse processo de transformação. Mas todo esse sonho 
ganhou forma e se concretizou em um novo endereço.
Na sua mudança para Aldeia, em Camaragibe, o foi encontra-
do um espaço amplo, cercado por área verde e cheio de possi-
bilidades para abraçar essa nova fase. Em seis mil metros 
quadrados, existem cinco galpões, refeitórios, um imenso 
pátio, escritórios administrativos e ambientes de descanso e 
lazer para os funcionários. Acima de tudo, existe integração 
entre processos e, principalmente, entre as pessoas.

As novas instalações trouxeram também uma revisão de todos 
esses procedimentos, que ganharam mais racionalidade e 
permitiram ganho de tempo e qualidade. Por oferecer mais e 
melhores recursos aos  trabalhadores, a produtividade aumen-
tou em cerca de 80%, houve mais integração, pontualidade 
dos funcionários e uma acessibilidade maior com a gerência. 
O pós venda tem agora uma atuação mais direcionada e a 
entrega é ainda mais assertiva.
Referência em todo o Nordeste, hoje, a  UltraMega almeja 
passos ainda maiores, especialmente quando o foco é a nova 
sede. O investimento na parte da tecnológica foi notável. Com 
uma operação totalmente automatizada, foi necessário adqui-
rir computadores avançados, leitores óticos, coletores de 
dados e máquinas especializadas. Tudo isso para um processo 
de logística de última geração. Não existe mais o uso de papel 
nas operações, garantindo, além de eficiência, uma responsa-
bilidade ambiental. 
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Consulte nosso setor comercial para entender sobre nossos preços e promoções.

M A T É R I A  D A  C A P A

ultramega 201707

Processos automatizados que garantem eficiência.

Sala de descanso

Outro incentivador desse novo 
momento é a localização, que, por sua 
vez, é situada em um meio que não 
oferece risco de mudança. Assim, a 
firma sente-se ainda mais segura para 
continuar seus investimentos, pois tem 
um ambiente de estabilidade como 
base. Na verdade, esse é o outro valor 
organizacional: ampliar constante-
mente seu crescimento, sem, no entan-
to, tirar os pés do chão. Manter sempre 
sua visão institucional no horizonte, 
sendo norteada de decisões e desafios, 
mas nunca esquecer a missão princi-
pal, a razão de sua existência, que é 
servir com eficiência e respeito aos 
clientes, fornecedores e colaborado-
res.

Uma empresa feita em conjunto
Sabendo que está inserida em um 
mercado altamente competitivo, a 
UltraMega entende que vence não só 
aquele que apresenta os maiores núme-
ros, mas os que concordam que empre-
sas são feitas por e para pessoas, além 
de também ser direcionada para o  
público que interage com ela. Ou seja, 
é dessa forma que o grupo se apresen-

ta. Quem atesta são os cerca de 130 
funcionários que passam por ali diaria-
mente. Lá, eles encontram um clima 
acolhedor e preocupado com o bem 
estar físico e mental do seu staff. 

A empresa oferece um programa espe-
cífico para incentivar a saúde dos 
colaboradores dentro e fora da empre-

sa. Um alpendre com área de relaxa-
mento externa para prática de ginástica 
laboral, além de uma sala de descanso 
pós-almoço com espreguiçadeiras e 
mesa de jogos completam esse espaço 
de entrosamento e reabastecimento das 
energias necessárias para que todos 
passem a sentir-se confortáveis em seu 
âmbito de trabalho. 

08

Prioridade Ultramega: incentivo e bem estar.

M A T É R I A  D A  C A P A

ultramega 2016

JogosJogos

Já em fase de análise e adaptação, existe um projeto que 
também oferecerá aulas de yoga e palestras sobre saúde e 
cuidados com o corpo. Em um ambiente tão atarefado, uma 
pausa para cuidar de si e do outro é uma enorme vantagem. 
Quem pode nos contar um pouco mais sobre isso é o expe-
riente consultor empresarial e coach, Aryslan Rodrigues. 
Com uma bagagem de 18 anos de conhecimento no ramo, 
ele confirma que o mais importante é querer aprender, ter 
força de vontade e dedicação.  Foi assim que trilhou seu 
caminho por lá. Iniciou na área de operação, passou pelo 
faturamento, logística e informática. Hoje tem a honra de 
inspirar outros funcionários com sua história e a proprieda-
de de quem sabe o que diz. Sua trajetória, por si só, é moti-
vadora para os demais colaboradores. Com reuniões perió-
dicas e um auditório para 150 pessoas, o empreendimento 
visa -  acima de tudo - integrar as pessoas, gerar um 
ambiente de respeito e empatia entre todos. A cultura coach 
contribuiu bastante para o rendimento dessa integração. O 
sucesso não vem sozinho, mas da soma de cada um dos que 
passam por lá diariamente. Aryslan reconhece isso e busca 
dar a sua gestão esse tom humano e respeitoso.

.
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força de vontade e dedicação.  Foi assim que trilhou seu 
caminho por lá. Iniciou na área de operação, passou pelo 
faturamento, logística e informática. Hoje tem a honra de 
inspirar outros funcionários com sua história e a proprieda-
de de quem sabe o que diz. Sua trajetória, por si só, é moti-
vadora para os demais colaboradores. Com reuniões perió-
dicas e um auditório para 150 pessoas, o empreendimento 
visa -  acima de tudo - integrar as pessoas, gerar um 
ambiente de respeito e empatia entre todos. A cultura coach 
contribuiu bastante para o rendimento dessa integração. O 
sucesso não vem sozinho, mas da soma de cada um dos que 
passam por lá diariamente. Aryslan reconhece isso e busca 
dar a sua gestão esse tom humano e respeitoso.

.
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Processos automatizados que garantem eficiência.

Sala de descanso

Outro incentivador desse novo 
momento é a localização, que, por sua 
vez, é situada em um meio que não 
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Uma empresa feita em conjunto
Sabendo que está inserida em um 
mercado altamente competitivo, a 
UltraMega entende que vence não só 
aquele que apresenta os maiores núme-
ros, mas os que concordam que empre-
sas são feitas por e para pessoas, além 
de também ser direcionada para o  
público que interage com ela. Ou seja, 
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ta. Quem atesta são os cerca de 130 
funcionários que passam por ali diaria-
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estar físico e mental do seu staff. 

A empresa oferece um programa espe-
cífico para incentivar a saúde dos 
colaboradores dentro e fora da empre-

sa. Um alpendre com área de relaxa-
mento externa para prática de ginástica 
laboral, além de uma sala de descanso 
pós-almoço com espreguiçadeiras e 
mesa de jogos completam esse espaço 
de entrosamento e reabastecimento das 
energias necessárias para que todos 
passem a sentir-se confortáveis em seu 
âmbito de trabalho. 
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Já em fase de análise e adaptação, existe um projeto que 
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faturamento, logística e informática. Hoje tem a honra de 
inspirar outros funcionários com sua história e a proprieda-
de de quem sabe o que diz. Sua trajetória, por si só, é moti-
vadora para os demais colaboradores. Com reuniões perió-
dicas e um auditório para 150 pessoas, o empreendimento 
visa -  acima de tudo - integrar as pessoas, gerar um 
ambiente de respeito e empatia entre todos. A cultura coach 
contribuiu bastante para o rendimento dessa integração. O 
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INVESTIR EM CASA

É  D A  U L T R A :

M A T É R I A  D A  C A P A

“Assumi a responsabilidade de ser farmacêutica da Ultra quando a empresa começou a ser administrada em 
Aldeia, bairro de Camaragibe - PE. Participei de todo processo de legalização da Anvisa e dos órgãos sanitá-
rios locais. Percebi o quanto havia um espírito inovador quando as inserções das melhorias nos processos e 
controles de qualidade começaram a ser mais recorrentes. Assim, ficou claro o quanto os dirigentes demonstra-
vam um espírito inovador. Após um breve debate sobre a Saúde do Trabalhador, optamos por uma proposta com 
mais habilidade e excelência, ou seja, investimos na implantação de ações em prol da Qualidade de Vida dos 
colaboradores. Então, o trabalho começou a ser voltado para o autogerenciamento do stress, prevenções de 
doenças, orientações para o uso consciente dos medicamentos, monitoramentos das taxas glicêmicas e dos 
níveis pressóricos nos grupos de riscos, além da educação para o autocuidado utilizando aplicações de recur-
sos terapêuticos naturais (fitoterapia, florais, aromaterapia, auriculoacupuntura, técnicas de conscientização 
respiratória/corporal e automassagem). O Programa de Controle do Tabagismo também é uma opção para 
aqueles que desejam aderir. E, seguindo com a política humanitária apresentada desde o começo pela empresa, 
foi desenvolvido o setor farmacêutico ‘Cuidados Clínicos Farmacêuticos’. No caso, são exercícios executados 
pelas práticas integrativas que beneficiam a saúde física, emocional e mental. Esses procedimentos trarão um 
grande diferencial para a qualidade de vida dos trabalhadores. Por isso, desde então, observamos que os resul-
tados foram bastante benéficos em relação aos agravos das dores causadas cotidianamente. Então, inserido no 
ramo farmacêutico com a marca de qualidade,  o estabelecimento se preocupa e se posiciona interessado sobre 
às implantações de serviços farmacêuticos. No entanto, essas tarefas contribuem para a melhoria da saúde da 
cooperadores: tanto por buscar excelência nos processos logísticos, como por cuidar da saúde dos seus traba-
lhadores com os cuidados clínicos farmacêuticos complementares. Como sempre volto a afirmar: é a Ultra 
semeando saúde!”

Marise Matwijszyn
Farmacêutica - CRF  03299

ultramega 2017
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M A T É R I A  D A  C A P A

A mudança para a cidade de Camaragi-
be, localizada na Região Metropolitana 
do Recife, trouxe novos ares. Literal-
mente. Além de uma estrutura com 
cheiro de novo, a firma está localizada 
em Aldeia, no km 4,5. Por ter uma 
temperatura agradável e extensa vege-
tação, o bairro é considerado um dos 
principais pontos turísticos. Após a 
decisão de sair do clima (normalmen-
te) quente de Recife, foi perceptível o 
novo impulso para as atividades diárias 
e a melhora no humor do colaborado-
res. O clima mais ameno e cercado por 
Mata Atlântica foi extremamente bené-
fico para a empresa. 

A mudança também foi importante 
para Camaragibe, que, por sua vez, 
recebeu de braços abertos a nova sede. 
Avaliado como o sexto município mais 
populoso de Pernambuco, com uma 
média de 155 mil habitantes, a cidade 
também se tornou aliada da empresa 
pela oportunidade dos novos empre-
gos. Atualmente, cerca de 80% dos 
seus colaboradores vêm da localidade. 
Por isso, a UltraMega sabe que 
também tem responsabilidades com o 
seu meio. Desde a sua chegada à 
cidade, foi desenvolvida uma série de 
ações visando a integração com a 
comunidade local, tudo com intuito de 

resgatar o respeito e a cidadania. 
Pensando nesse contexto, várias ações 
sociais começaram a fazer parte do 
calendário corporativo. 
Esse mesmo comprometimento 
também é constante com os que com-
põem a corporação. Por estar em um 
local mais reservado, é disponibilizado 
um carro duas vezes ao dia para levar e 
trazer os funcionários para a praça 
central de Camaragibe. De lá, todos 
podem seguir para suas residências 
com segurança e tranquilidade. 
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Responsabilidade socioambiental 

A ULTRAMEGA PROMOVEU UMA AÇÃO SOCIAL PARA A  LIMPEZA DOS RIOS E CÓRREGOS DE CARAMAGIBE

13 ultramega 2017

OS COLABORADORES DA EMPRESA CONTRIBUIRAM PARA O SUCESSO DA AÇÃO SOCIAL

A Responsabilidade Socioambiental 
Empresarial é um modelo de gestão 
que se desenvolve a partir da relação 
ética e transparente da empresa com 
todos os públicos com os quais se 
relaciona. O meio ambiente deve ser 
classificado como parte integrante das 
nossas vidas, sendo assim, é primor-
dial que seja preservado e valorizado. 
Uma empresa que vai além dos seus 
encargos jurídicos e propõe ações que 
proporcionem uma nova postura, dá – 

consequentemente -seus passos em 
direção ao futuro. Dessa forma, a 
UltraMega vai esboçando seu caminho 
com muita solidez. 
Por ser uma área de preservação 
ambiental e necessitar de um cuidado 
especial, todas as normas técnicas 
foram respeitadas como solicitado. 
Mesmo assim, o estabelecimento foi 
além nas suas atribuições. Hoje, além 
da coleta seletiva de lixo, toda a cons-
trução das instalações priorizou mate-

riais recicláveis. O espaço da Mata 
Atlântica foi respeitado e há uma 
integração do ambiente corporativo 
com a natureza. É comum aparecer por 
ali bichos-preguiça, tamanduás e 
porcos espinhos. Prontamente, eles 
são recolhidos com todo cuidado e 
devolvidos à mata. Não, sem antes, 
despertar muita comoção e carinho 
dos funcionários.   
  

M A T É R I A  D A  C A P A
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ali bichos-preguiça, tamanduás e 
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são recolhidos com todo cuidado e 
devolvidos à mata. Não, sem antes, 
despertar muita comoção e carinho 
dos funcionários.   
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ali bichos-preguiça, tamanduás e 
porcos espinhos. Prontamente, eles 
são recolhidos com todo cuidado e 
devolvidos à mata. Não, sem antes, 
despertar muita comoção e carinho 
dos funcionários.   
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Responsabilidade socioambiental 

A ULTRAMEGA PROMOVEU UMA AÇÃO SOCIAL PARA A  LIMPEZA DOS RIOS E CÓRREGOS DE CARAMAGIBE

13 ultramega 2016

OS COLABORADORES DA EMPRESA CONTRIBUIRAM PARA O SUCESSO DA AÇÃO SOCIAL

A Responsabilidade Socioambiental 
Empresarial é um modelo de gestão 
que se desenvolve a partir da relação 
ética e transparente da empresa com 
todos os públicos com os quais se 
relaciona. O meio ambiente deve ser 
classificado como parte integrante das 
nossas vidas, sendo assim, é primor-
dial que seja preservado e valorizado. 
Uma empresa que vai além dos seus 
encargos jurídicos e propõe ações que 
proporcionem uma nova postura, dá – 

consequentemente -seus passos em 
direção ao futuro. Dessa forma, a 
UltraMega vai esboçando seu caminho 
com muita solidez. 
Por ser uma área de preservação 
ambiental e necessitar de um cuidado 
especial, todas as normas técnicas 
foram respeitadas como solicitado. 
Mesmo assim, o estabelecimento foi 
além nas suas atribuições. Hoje, além 
da coleta seletiva de lixo, toda a cons-
trução das instalações priorizou mate-

riais recicláveis. O espaço da Mata 
Atlântica foi respeitado e há uma 
integração do ambiente corporativo 
com a natureza. É comum aparecer por 
ali bichos-preguiça, tamanduás e 
porcos espinhos. Prontamente, eles 
são recolhidos com todo cuidado e 
devolvidos à mata. Não, sem antes, 
despertar muita comoção e carinho 
dos funcionários.   
  

M A T É R I A  D A  C A P A

REVISTA_ULTRA.indd   15 11/08/2017   07:51:03REVISTA_ULTRA_CCS.indd   15 11/08/2017   10:11:38



M A T É R I A  D A  C A P A

revista-16.pdf   1   15/08/2017   07:45:18

Untitled-2   1 15/08/2017   08:14:34



Uma nova logística

16ultramega 2017

M A T É R I A  D A  C A P A

Considerada uma ciência delicada, a logística foi caracte-
rizada por entregar os produtos corretos, na hora certa e 
de forma adequada aos clientes. A origem da palavra 
remete aos cálculos e ao raciocínio lógico, por isso, o 
conceito vai além de um mero “transportar”. É preciso 
inteligência para atender a esse processo de forma mais 
eficiente possível. É necessário cuidado, atenção e muita 
competência para resolver a complexidade das opera-
ções. Essa é uma realidade ainda mais preponderante 
quando falamos de uma empresa cuja a função é, justa-
mente, essa disseminação dos seus produtos para o 
mercado.
Como uma distribuidora farmacêutica, a UltraMega tem 
na logística seu coração empresarial. Não é novidade que 
essa área tenha um olhar especial. Hoje, é utilizada uma 
frota própria com motoristas especialmente treinados 
para o transporte de medicamentos, além de fazer uso do 
serviço de transportadoras e de companhias aéreas para 
abastecer com segurança todos os estados da região 
Nordeste.
Com um sistema totalmente automatizado, todos os pedi-
dos são expedidos no mesmo dia, sem necessidade de uso 
de papel. O controle é feito por leitores de código de

barras e coletores de dados. Todos os produtos são 
dispostos de forma ordenada, garantindo uma armazena-
gem racional e muito produtiva. A boa logística envolve a 
proteção de materiais, controle de demanda e capacidade
de produção. 
Esses cuidados permitem uma otimização dos processos, 
gerando maior rapidez na entrega. Outra grande vanta-
gem é a redução de erros, que traz mais segurança para os 
funcionários e clientes. Garantindo, dessa forma, a certe-
za de um trabalho com resultados ultra satisfatórios para 
todos.
O reconhecimento não tarda a chegar. Em 2016, a ANA-
FARLOG, Associação Nacional de Farmacêuticos Atuan-
tes em Logística, abriu uma sucursal no Nordeste, sendo 
Pernambuco o primeiro estado escolhido. A UltraMega, 
por ocasião, participou de capacitação promovida pela 
ANAFARLOG e foi convidada para se associar. Esse 
encontro rendeu a chancela da associação com seu selo de 
qualidade dado às empresas parceiras e merecedoras 
muitas oportunidades de capacitação. Por isso, é notória a 
garantia de mais qualidade e comprometimento com seus 
clientes. 

Por Caroliny Ramos 

revista-17.pdf   1   15/08/2017   07:55:46

Untitled-2   1 15/08/2017   08:15:11



Logística e tecnologia trabalhando a favor da eficiência

Fonte: Eduardo Banzato para o Guia de Logística. Disponível em: http://www.guialog.com.br/ARTIGO261.htm
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M A T É R I A  D A  C A P A

A UltraMega trabalha com excelente sistema WMS. Em termos simples, o Warehouse Management Systems é um 
sistema de gestão por software que melhora as operações do armazém. Esse processo é realizado por meio de um 
eficiente gerenciamento de informações e conclusões das tarefas, isso tudo com um alto nível de controle e precisão 
do inventário. As informações gerenciadas são derivadas de transportadoras, fabricantes, sistema de informações de 
negócios, clientes e fornecedores. O WMS utiliza estas informações para receber, inspecionar, estocar, separar, emba-
lar e expedir as mercadorias da forma mais eficiente. A eficiência é obtida através do planejamento, roteirização e 
tarefas múltiplas dos diversos processos do armazém.
A partir da implementação do WMS, o negócio melhora em duas categorias importantes: redução de custo e serviço 
ao cliente. A redução de custo é obtida através da melhoria da eficiência da mão-de-obra, resultando em um depósito 
que exige menor carga de trabalho. 
As melhorias obtidas frequentemente estão reduzindo a necessidade de horas extras, além da possível contratação de 
colaboradores adicionais. O raciocínio para este contexto é que, à medida que a empresa cresce, os erros no ponto de 
verificação são corrigidos. Em um ambiente de WMS em tempo real, as falhas são descobertas e alinhadas imediata-
mente após terem sido cometidas. 
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COM PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO EM VÁRIAS ÁREAS PARA EVOLUIR SEU FUNCIOÁRIO. 
A ESTRATÉGIA É GARANTIA DE UMA EMPRESA  SÓLIDA E UNIFICADA ALÉM DE UMA EQUIPE

MOTIVADA.  

Comer bem
I N F O R M A Ç Ã O

Por Caroliny Ramos

ultramega 201719

Já dizia a sabedoria popular: saco vazio não fica em pé. A 
principal fonte de energia para o organismo é a alimentação, 
mas é fundamental que ela seja equilibrada em nutrientes, 
vitaminas, açúcares e gorduras.
A boa refeição começa em casa, mas como passamos a 
maior parte do tempo no trabalho, é fundamental que ela 
nos acompanhe durante todo dia. Por isso, é imprescindível 
entender que uma nutrição adequada tem um impacto 
positivo na saúde e na produtividade do trabalho exercido. 
Ou seja, para que haja o balanceamento energético positivo 
é necessário dispensar os alimentos  ricos em gorduras 
saturadas, sódio e doces em exceção. Caso isso não aconte-
ça, cresce – automaticamente – a probabilidade de o indiví-
duo ficar com a resistência baixa e mais suscetível a proces-
sos infecciosos. No entanto, é notório que o ideal é dar 
preferência aos alimentos funcionais - como arroz integral e 
castanha, entre outros - e evitar frituras para melhorar o 
metabolismo e prevenir doenças.

É importante entender que a alimentação varia de acordo 
com a necessidade do trabalhador. Quem faz esforço físico, 
por exemplo, vai precisar de nutrientes diferentes de quem 
trabalha em um escritório. Pensando dessa forma, o mais 
indicado é que o prato seja: variado, para que possa ser 
obtido acesso a todos os nutrientes; colorido, para contribuir 
na diversidade vitamínica; harmoniosa em relação à quanti-
dade e à qualidade dos alimentos consumidos, além de 
segura contra contaminação físico-química e biológica dos 
alimentos. Dessa forma, percebemos que é só uma questão 
de entender seu próprio corpo e suas necessidades. 
A atividade física é considerada aliada principal na rotina de 
um colaborador. De acordo como ela é executada, o indivi-
duo necessitará de um aporte menor ou maior de energia. 
Porém, é interessante pontuar o quanto ela pode ser alterada 
quando estamos tratando do sexo, estado fisiológico, faixa 
etária e clima. 
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Dicas da Ultra

        O sono após o almoço está relacionado com a diges-
tão. Quando o alimento chega ao estômago, todo o fluxo 
sanguíneo se acumula na região do abdômen, para que o 
processo de digestão seja facilitado pela circulação ativa 
no local. Assim, com o aumento da circulação abdominal, 
muito sangue acaba sendo desviado para o processo de 
digestão, o cérebro fica menos oxigenado e o sistema 
nervoso com menos fluxo sanguíneo, provocando o sono. 
Pensando nisso, alguma dicas para evitar o sono nesse 
período:

•  Pense no quanto tem dormido - o sono pode ser bem 
pior após o almoço, caso você não esteja dormindo bem 
no período da noite. 

•  Coma menos - uma refeição grande requer mais esforço 
para digerir. Opte por não comer muito no almoço e, para 
garantir o controle do sono, faça refeições menores 
durante todo o dia.

•  Não almoce tomando vinho ou cerveja - o álcool é 
sedativo. Ou seja, até mesmo um copo faz com que você 
sinta cansaço restante do dia.

•  Exercite-se depois do almoço - exercícios leves depois 
de comer vão ajudar o sangue a fluir e a afastar a fadiga.

•  Alimente-se bem, deixe de lado os alimentos processa-
dos ou refinados. Sem dúvidas, a disposição aumentará 
após o almoço. 

ultramega 201721

I N F O R M A Ç Ã O

COMO EVITAR O SONO APÓS O ALMOÇO?

ALIMENTOS QUE ESTIMULAM A CONCENTRAÇÃO

A alimentação é a nossa maior fonte de nutrientes que podem modular neurotransmissores e mecanismos fisiológicos 
que nos deixam ativos, com disposição e com uma memória perfeita. No entanto, para garantir esse resultado, é preciso 
apostar nos itens que estimulam o raciocínio e ajudam até a melhorar a concentração. 
Alguns alimentos ajudam a melhorar a memória, entre eles, os peixes, frutas secas e sementes ganham destaque por 
apresentar ômega 3, que é o principal componente das células do cérebro. Ou seja, ele facilita a comunicação entre as 
células e melhora a memória. As frutas - especialmente as cítricas - e os legumes são ricos em antioxidantes, que, por 
sua vez, protegem as células, evitam o esquecimento e facilitam a memorização.
Além disso, existem os alimentos estimulantes. O café ou chocolate meio amargo podem ser úteis para facilitar a memo-
rização e são responsáveis por aumentar a concentração. Uma xícara de café pela manhã e um quadradinho de chocolate 
meio amargo após e o almoço e jantar são suficientes.

A alimentação é a nossa maior fonte de nutrientes que podem modular neurotransmissores e mecanismos fisiológi-
cos que nos deixam ativos, com disposição e com uma memória perfeita. No entanto, para garantir esse resultado, 
é preciso apostar nos itens que estimulam o raciocínio e ajudam até a melhorar a concentração. 
Alguns alimentos ajudam a melhorar a memória, entre eles, os peixes, frutas secas e sementes ganham destaque 
por apresentar ômega 3, que é o principal componente das células do cérebro. Ou seja, ele facilita a comunicação 
entre as células e melhora a memória. As frutas - especialmente as cítricas - e os legumes são ricos em antioxidan-
tes, que, por sua vez, protegem as células, evitam o esquecimento e facilitam a memorização.
Além disso, existem os alimentos estimulantes. O café ou chocolate meio amargo podem ser úteis para facilitar a 
memorização e são responsáveis por aumentar a concentração. Uma xícara de café pela manhã e um quadradinho 
de chocolate meio amargo após e o almoço e jantar são suficientes.
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Ultra MAIS verde
      Em julho de 2017, a UltraMega realizou a ação social visando a Revegetação no Controle da Erosão. Com intuito 
de reflorestar as áreas degradadas e zelar por seu ecossistema, a empresa proporcionou a um grupo de crianças uma 
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        O sono após o almoço está relacionado com a diges-
tão. Quando o alimento chega ao estômago, todo o fluxo 
sanguíneo se acumula na região do abdômen, para que o 
processo de digestão seja facilitado pela circulação ativa 
no local. Assim, com o aumento da circulação abdominal, 
muito sangue acaba sendo desviado para o processo de 
digestão, o cérebro fica menos oxigenado e o sistema 
nervoso com menos fluxo sanguíneo, provocando o sono. 
Pensando nisso, alguma dicas para evitar o sono nesse 
período:

•  Pense no quanto tem dormido - o sono pode ser bem 
pior após o almoço, caso você não esteja dormindo bem 
no período da noite. 

•  Coma menos - uma refeição grande requer mais esforço 
para digerir. Opte por não comer muito no almoço e, para 
garantir o controle do sono, faça refeições menores 
durante todo o dia.

•  Não almoce tomando vinho ou cerveja - o álcool é 
sedativo. Ou seja, até mesmo um copo faz com que você 
sinta cansaço restante do dia.

•  Exercite-se depois do almoço - exercícios leves depois 
de comer vão ajudar o sangue a fluir e a afastar a fadiga.

•  Alimente-se bem, deixe de lado os alimentos processa-
dos ou refinados. Sem dúvidas, a disposição aumentará 
após o almoço. 
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Quanto mais fácil, melhor
Acesso ao boleto está disponível no site da Ultra 

Por Caroliny Ramos

Mychael Pascoal - Gerente Financeiro

Além de todo o controle financeiro de contas a pagar 
(compras feitas para fornecedores), contas a receber 
(vendas feitas para clientes) e conciliação bancária 
(controle de contas da empresa), a Ultra facilitou o 
processo investindo na adaptação do site.  Sabendo que o 
boleto é a principal forma de recebimento e, mesmo 
sendo entregue junto com as mercadorias solicitadas, a 

empresa recebe várias ligações solicitando a 2ª via de 
documento, foi implantado esse controle financeiro via 
web. Assim, o procedimento agiliza e facilita o 
andamento do cliente. Além disso, também serão 
disponibilizados os controles dos títulos que irão vencer 
ou que estejam vencidos. 
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Cliente vai entrar com CNPJ e senha (que será disponibilizada pela empresa).
Acesso online

Cliente terá acesso ao sistema e necessariamente a seu contas a pagar, podendo emitir a 2ª via de boleto.
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Quanto mais fácil, melhor
Acesso ao boleto está disponível no site da Ultra 

Por Caroliny Ramos

Mychael Pascoal - Gerente Financeiro

Além de todo o controle financeiro de contas a pagar 
(compras feitas para fornecedores), contas a receber 
(vendas feitas para clientes) e conciliação bancária 
(controle de contas da empresa), a Ultra facilitou o 
processo investindo na adaptação do site.  Sabendo que o 
boleto é a principal forma de recebimento e, mesmo 
sendo entregue junto com as mercadorias solicitadas, a 

empresa recebe várias ligações solicitando a 2ª via de 
documento, foi implantado esse controle financeiro via 
web. Assim, o procedimento agiliza e facilita o 
andamento do cliente. Além disso, também serão 
disponibilizados os controles dos títulos que irão vencer 
ou que estejam vencidos. 
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Consulte nosso setor comercial para entender sobre nossos preços e promoções.
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de alta performance
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A equipe é incentivada a participar de treinamentos e capacitações que melhorem o seu desempenho.
Além disso, o setor de vendas conta com uma logística integrada e possui frota própria de transportes
facilitando a rapidez na entrega. 

Se o setor de vendas é a locomotiva de uma empresa, pode-
mos dizer que as suas ferramentas são avaliadas como os 
segredos que mantêm os maquinários em pleno funciona-
mento. 
Com 80% de seus propósitos no setor privado, é através de 
representantes bem preparados e um moderno sistema de 
call center que a UltraMega traça suas metas diárias e 
conquista espaço no mercado.
A empresa entende que o vendedor funciona como uma 
ligação direta da organização com o seu cliente e que, para 
muitos, o vendedor é, de fato, a própria empresa. Por essa 
razão, deve ser dada a devida importância à estruturação da 
força de vendas, assim como aos objetivos e às estratégias 
bem traçadas. 
Uma dessas estratégias fica a cargo da tecnologia. A equipe 
de vendas conta com um sistema que monitora os dados de 
cada cliente, trazendo à mão todas as compras e pedidos, 
prazos e formas de entrega (visto que fica sempre disponível 
a entrega de frota própria ou aérea), bem como as ligações 
que são efetuadas e recebidas dentro do setor de telemarke-
ting.

Esse sistema também contribui com outra técnica que tem 
trazido resultado e surpresa para quem é atendido pela 
UltraMega: o pós-venda. Esse setor recebe diariamente 
aquilo que foi efetuado no dia anterior, então, ele busca 
checar se todos os pedidos saíram como o esperado e se 
foram entregues dentro do prazo. Dessa forma, é anteci-
pado qualquer tipo imprevisto.
A arte de entender a necessidade de cada cliente é o foco 
inicial, posteriormente a ideia é lapidada e, assim, a 
empresa oferece um novo treinamento (presencial e/ou 
online) que direcione melhor a prospecção, negociação, 
técnicas avançadas de vendas e, principalmente, que 
motive os colaboradores. 
Mas não para por aí: em janeiro, a UltraMega deve lançar 
a primeira Convenção de Vendas com programa próprio 
de palestras e atividades que buscam gerar foco, propor 
desafios, descobrir falhas e oportunidades e ,claro, reco-
nhecer os bons resultados desse atendimento de alta 
performance. 
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cada cliente, trazendo à  mão  todas  as compras   e pedidos, 

prazos e formas de entrega (visto que fica sempre dispo-
nível a entrega de frota própria ou aérea), bem como as 
ligações que são efetuadas e recebidas dentro do setor de 
telemarketing.
Esse sistema também contribui com outra técnica que tem 
trazido resultado e surpresa para quem é atendido pela 
UltraMega: o pós-venda. Esse setor recebe diariamente 
aquilo que foi efetuado no dia anterior, então, ele busca 
checar se todos os pedidos saíram como o esperado e se 
foram entregues dentro do prazo. Dessa forma, é anteci-
pado qualquer tipo imprevisto.
A arte de entender a necessidade de cada cliente é o foco 
inicial, posteriormente a ideia é lapidada e, assim, a 
empresa oferece um novo treinamento (presencial e/ou 
online) que direcione melhor a prospecção, negociação, 
técnicas avançadas de vendas e, principalmente, que 
motive os colaboradores. 
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A C O N T E C E UA C O N T E C E U

TREINAMENTO DE
PRIMEIROS SOCORROS

E BRIGADA
DE INCÊNDIO
A Ultramega acredita  que o investimento da capacitação de 
seus colaboradores traz resultados positivos para empresa 
como um todo, por isso promove periodicamente treinamen-
tos e palestras sobre variados temas.
Desta vez os temas abordados foram “Primeiros Socorros”e 
“Brigada de Incêndio” onde todos puderam ter ensinamentos 
teóricos e práticos dentro da estrutura da Ultra.
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LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS 
Em parceria com a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), Projeto Semear, Projeto Eco Verdejante e Grupo de Escotei-
ro Felipe Camarão, os colaboradores da UltraMega participaram de uma ação social promovida pela empresa: limpeza de 
rios e córregos. O evento aconteceu dentro da cidade de Camaragibe e recolheu 20 toneladas de lixo do meio ambiente. 
Além disso, a atividade pontuou bastante sobre a conscientização de como se desfazer do lixo, as novidades que poderiam 
ser reutilizadas através dele e o tempo de decomposição.
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Consulte nosso setor comercial para entender sobre nossos preços e promoções.

Empresa autorizada pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

A C O N T E C E U

NA QUARESMA TEVE: 
Em parceria com a Marta Pedrosa, também dedicada aos projetos sociais, a Ultra realizou uma ação que teve como foco 
a entrega de peixes. As comunidades Mutuca e Vila de Cimbres, localizadas na cidade de Pesqueira, Agreste de Pernambu-
co, foram escolhidas para receber os alimentos.
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DIA DAS
O Dia das Crianças da Comunidade do Oitenta em 
Aldeia foi mais feliz! A Ultramega realizou uma 
distribuição de brinquedos que alegrou a todos, 
deixando este dia mais colorido!

CRIANÇAS

ultramega 201633

CÂMARA
FRIA

Buscando adequar o processo de conservação das substâncias 
termossensíveis e/ou termolábeis (que, no caso, são aquelas 
que necessitam rigoroso controle de temperatura e luminosi-
dade), a UltraMega desenvolveu um planejamento que pudesse 
somar na concepção da modernização da empresa. Em primei-
ro momento, ampliou o espaço físico, readequou as áreas 
funcionais, modernizou seus equipamentos e, por fim, promo-
veu a instalação de mais um novo equipamento: a câmara fria.  

O espaço consiste em uma sala de 3m² revestida de aço inox, 
com prateleiras e um rigoroso ajuste climático (que deve ser 
mantido em uma média entre 2ºC e 8ºC para que não haja a 
perda das suas qualidades e efeitos terapêuticos). Sendo 
assim, para seguir o controle de temperatura indicado, o local 
possui um gerador próprio, evitando qualquer tipo de intercor-
rência.  E para zerar qualquer insegurança, o equipamento 
funciona com dois motores. Um deles exerce a função de 
backup, caso o outro tenha alguma. 

A câmara fria foi instalada após atender todas as exigências 
contidas na Legislação Sanitária e nas Normas de Boas Práti-
cas de Armazenamento, editadas e rigorosamente controladas 
pela ANVISA. Avaliada como um grande desafio para o setor 
logístico, essa etapa garante que os produtos sejam armaze-
nados e, posteriormente, transportados de forma adequada. 
Com isso, as embalagens passam por uma constante controle 
de qualidade. Deste modo, suas características mantêm-se 
preservadas durante todo o período de locomoção.

Segundo o farmacêutico industrial e corresponsável técnico, 
Josimar Silva-CRF nº 3124, “a garantia de segurança trazida 
pelo novo equipamento está aliada às boas práticas de arma-
zenagem, distribuição e locomoção dos medicamentos. No 
entanto, devido ao constante crescimento da produção dos 
fármacos termossensíveis, é imprescindível qualificar o proces-
so de transporte”, relatou o profissional da área.

Os investimentos com câmara fria demonstram a preocupação 
com a qualidade e o comprometimento para atestar que o 
produto medicamentoso chegue até o usuário na condição 
ideal de consumo, sem alteração em sua fórmula e tendo o 
efeito proposto pelo fabricante. “Além de todo o contexto, ainda 
é extremamente relevante frisar o aprimoramento dos colabo-
radores envolvidos. Com isso, a empresa proporciona aos clien-
tes uma certeza da qualidade no atendimento e do material 
com total garantia de estocagem”, explica Josimar. 

Farmacêutico Industrial e Corresponsável técnico, Josimar Silva 
– CRF nº 3124.

Cautelas do início ao fim
Por Caroliny Ramos
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TREINAMENTO POP 
Priorizando a qualidade dos serviços desempenhados por seus colaboradores, o coach e consultor empresarial, Aryslan 
Rodrigues, e os Responsáveis Técnicos, Josimar Silva e Marise Matwijszyn, realizaram o treinamento de Procedimento 
Operacional Padrão (POP). A capacitação foi orientada de acordo com as normas vigentes da Anvisa. 
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DIA DAS
O Dia das Crianças da Comunidade do Oitenta em 
Aldeia foi mais feliz! A Ultramega realizou uma 
distribuição de brinquedos que alegrou a todos, 
deixando este dia mais colorido!

CRIANÇAS

ultramega 201633

CÂMARA
FRIA

Buscando adequar o processo de conservação das substâncias 
termossensíveis e/ou termolábeis (que, no caso, são aquelas 
que necessitam rigoroso controle de temperatura e luminosi-
dade), a UltraMega desenvolveu um planejamento que pudesse 
somar na concepção da modernização da empresa. Em primei-
ro momento, ampliou o espaço físico, readequou as áreas 
funcionais, modernizou seus equipamentos e, por fim, promo-
veu a instalação de mais um novo equipamento: a câmara fria.  

O espaço consiste em uma sala de 3m² revestida de aço inox, 
com prateleiras e um rigoroso ajuste climático (que deve ser 
mantido em uma média entre 2ºC e 8ºC para que não haja a 
perda das suas qualidades e efeitos terapêuticos). Sendo 
assim, para seguir o controle de temperatura indicado, o local 
possui um gerador próprio, evitando qualquer tipo de intercor-
rência.  E para manter a zerar qualquer insegurança, o equipa-
mento funciona com dois motores. Um deles exerce a função 
de backup, caso o outro tenha alguma. 

A câmara fria foi instalada após atender todas as exigências 
contidas na Legislação Sanitária e nas Normas de Boas Práti-
cas de Armazenamento, editadas e rigorosamente controladas 
pela ANVISA. Avaliada como um grande desafio para o setor 
logístico, essa etapa garante que os produtos sejam armaze-
nados e, posteriormente, transportados de forma adequada. 
Com isso, as embalagens passam por uma constante controle 
de qualidade. Deste modo, suas características mantêm-se 
preservadas durante todo o período de locomoção.

Segundo o farmacêutico industrial e corresponsável técnico, 
Josimar Silva-CRF nº 3124, “a garantia de segurança trazida 
pelo novo equipamento está aliada às boas práticas de arma-
zenagem, distribuição e locomoção dos medicamentos. No 
entanto, devido ao constante crescimento da produção dos 
fármacos termossensíveis, é imprescindível qualificar o proces-
so de transporte”, relatou o profissional da área.

Os investimentos com câmara fria demonstram a preocupação 
com a qualidade e o comprometimento para atestar que o 
produto medicamentoso chegue até o usuário na condição 
ideal de consumo, sem alteração em sua fórmula e tendo o 
efeito proposto pelo fabricante. “Além de todo o contexto, ainda 
é extremamente relevante frisar o aprimoramento dos colabo-
radores envolvidos. Com isso, a empresa proporciona aos clien-
tes uma certeza da qualidade no atendimento e do material 
com total garantia de estocagem”, explica Josimar. 

Farmacêutico Industrial e Corresponsável técnico, Josimar Silva 
– CRF nº 3124.

Cautelas do início ao fim
Por Caroliny Ramos

ultramega 2017
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Empresa autorizada pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

A C O N T E C E U

NA QUARESMA TEVE: 
Em parceria com a Marta Pedrosa, também dedicada aos projetos sociais, a Ultra realizou uma ação que teve como foco 
a entrega de peixes. As comunidades Mutuca e Vila de Cimbres, localizadas na cidade de Pesqueira, Agreste de Pernambu-
co, foram escolhidas para receber os alimentos.
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ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA

(81) 2138 8800
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