
 

 
INSCRIÇÃO – PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO SER HUMANO 2021/ ABRH Rio 
 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E 
TURISMO - CNC, é a entidade sindical de grau máximo do setor terciário 
brasileiro e tem como objetivo principal representar e defender as atividades 
econômicas do comércio brasileiro, atendendo, desta forma, aos interesses 
nacionais. Fundada em 4 de setembro de 1945, inscrita no CNPJ sob o nº 
33.423.575/0002-57, localizada na Av. General Justo, 307 – Castelo – Rio de 
Janeiro/RJ – CEP: 20021-130.  
 
Responsável pela inscrição: Fernanda Casanova – Gerente Executiva de 
Recursos Humanos – fernandacasanova@cnc.org.br – telefone: (21) 3804-
9216. 
 
Número de empregados (RJ): 245 + 4 estagiários = 249 colaboradores. 
 
A CNC é a voz do empresariado do comércio de bens, serviços e turismo 
no Brasil, sendo o grau máximo de representação desses setores. Atuamos na 
defesa de seus interesses em âmbito nacional. A Confederação é formada por 
34 Federações – 27 estaduais e 7 nacionais – que, por sua vez, representam 
1.036 sindicatos de diversos segmentos econômicos do comércio em todo o 
Brasil. Juntas, estas entidades representam cerca de 5 milhões de empresas, 
que geram 25,5 milhões de empregos diretos e formais no País.  
 
Além disso, a CNC administra um dos maiores sistemas de desenvolvimento 
social do mundo, com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). 
 
Nossa Missão  
Atuar em defesa dos interesses do comércio de bens, serviços e turismo, 
promovendo um ambiente favorável ao seu crescimento, fortalecimento e 
competitividade, em harmonia com o desenvolvimento sustentável da sociedade. 
  
Nossa Visão  
Ser protagonista na representação empresarial e no desenvolvimento do 
ambiente de negócios do País. 
 
Nossos Valores  

• Ética e transparência 

• Foco no cliente 

• Proatividade 

• Foco na excelência 

• Integração 

• Valorização de pessoas 

• Inovação 

• Sustentabilidade  
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TÍTULO DO CASE: Café Online – Uma pausa para aproximar 
 
 
RESUMO DO CASE 
 
A pandemia afastou pessoas, e manter um time integrado sem que se perdesse 
a cultura de acolhimento já existente dentro da CNC era um grande desafio. Para 
preservar a segurança dos seus colaboradores, a Confederação os manteve 
trabalhando remotamente, e, para unir e compartilhar conhecimentos e 
sentimentos, o RH idealizou o Café Online. 
 
O objetivo da ação era, a princípio, ser um espaço onde, semanalmente, 
convidados internos e externos eram entrevistados, e os participantes 
(colaboradores) interagiam com perguntas e esclareciam dúvidas sobre o tema. 
 
Com o decorrer dos encontros, o bate-papo se tornou mais do que um momento 
de tira-dúvidas, virou um espaço de encontro, onde muitas vezes a troca de 
experiências gerou momentos de reflexão e acolhimento em dias difíceis, 
fortalecendo laços e aproximando pessoas. Diversas ideias surgiram durante a 
ação, e estão sendo colocadas em prática a cada encontro. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Antes da pandemia e início da quarentena, o uso das tecnologias digitais sempre 
foi questionado e, inclusive, acusado de distanciar as pessoas e dificultar os 
vínculos. Hoje, é essa mesma tecnologia que nos conecta e aproxima de 
familiares, amigos e colegas de trabalho. 
 
O Café Online teve início na pandemia, com o objetivo principal de aproximar os 
colaboradores, ouvir, acolher e compartilhar. O evento começou semanal, de 
maneira virtual, e os participantes se inscrevem nos temas de seu interesse por 
e-mail. 
 
Em cada encontro, é abordada uma temática atual, e muitas vezes, sugeridas 
pelos participantes, e ao fim de cada evento os colaboradores têm a 
oportunidade de preencher uma avaliação e propor temas para os próximos. Os 
convidados são palestrantes externos, especialistas no tema, ou colaboradores 
que trazem temas, depoimentos/histórias a serem compartilhadas com todo 
grupo, num bate-papo mediado por um integrante da equipe de Recursos 
Humanos. 
 
O Café também tem uma abordagem pautada nos valores da CNC como: 
transparência, integração, valorização de pessoas, sustentabilidade e 
proatividade. 
 
Os objetivos específicos da ação são: 

• Aproximar os colaboradores em momento de trabalho remoto. 

• Favorecer a aprendizagem contínua. 

• Desenvolver os colaboradores. 



 

• Disseminar conhecimentos sobre temas relevantes para entidade e o 
momento atual. 

• Engajar os colaboradores. 

• Fortalecer a cultura organizacional. 

• Reconhecer e dar protagonismo aos colaboradores. 

• Permitir a interação entre os colaboradores. 
  
DESENVOLVIMENTO 
 
O momento de isolamento social pegou as pessoas de surpresa, e muitas não 
souberam lidar com a rapidez das mudanças, afetando a produtividade e 
principalmente o emocional nas suas relações pessoais e profissionais. 
  
Para entender qual era o sentimento das pessoas, proporcionar mais integração, 
valorização do outro, pois o isolamento físico deixa transparecer a falta do afeto, 
foram elencadas perguntas para reflexão sobre o assunto: 

• Como foi essa adaptação? 

• As redes sociais eram utilizadas para estreitar os relacionamentos? 

• A visão sobre o uso das tecnologias mudou durante a pandemia?  

• Participação de comemorações online?  

• Frequência com que se reúnem com amigos e familiares à distância?  

• Como lidar com perdas? 
 
Utilizamos o momento oportuno para ressignificar o uso da tecnologia e as 
relações sociais. Se antes ela afastava as pessoas, hoje, é uma forma de mostrar 
a proatividade, interação, união e que juntos somos mais. 
 
A ação envolve a atuação de diversas áreas da CNC, a área de Recursos 
Humanos realizou contato com os gestores para sugestões de temas; fez um 
levantamento de profissionais que poderiam contribuir; solicitou a identidade 
visual, cobertura e divulgação à área de Comunicação; envolveu a área de 
Eventos e de Tecnologia e Informação para atuações pontuais e integrou todo o 
time para a realização dos encontros. 
 
A partir de insights, reflexões, reuniões e sugestões, a área de Recursos 
Humanos da CNC iniciou a ação: Café Online.  
 
Temas/conteúdos abordados em 2020:  

1. Afeto em Tempos de Isolamento Social. 
Distanciamento, convivência 24h com a família, valorização, preocupação, 
demonstração de afeto, rede de apoio. 
 
2. Fiz o teste de covid, e agora? 
Teste rápido, IgM, IgG e RT-PCR, resultados, transmissão, infecção, 
recomendações médicas. 
 
3. Segurança da Informação no Trabalho Remoto. 
Velocidade da internet, desafios no trabalho remoto, riscos, 
compartilhamento de computador, perigos, medidas de segurança. 
 



 

 
4. A importância do autoconhecimento para o dia a dia. 
Autoconhecimento, importância e benefícios, autossabotagem, 
comportamentos. 
 
5. Como a alimentação pode fortalecer a imunidade? 
Alimentação equilibrada e saudável na pandemia, alimentos que ajudam na 
imunidade, alimentos saudáveis na rotina, obesidade e ansiedade. 
 
6. Diabetes, hipertensão e obesidade e as relações com o COVID19. 
Doenças, hereditariedade, cuidados diários, combate a diabetes, ao excesso 
de peso e a hipertensão arterial. 
 
7. Gerenciamento do tempo. Como ser produtivo? 
Gerenciamento do tempo, ladrões do tempo, planejamento, técnicas, 
otimização do tempo. 
 
8. Como o esporte mudou minha vida? 
Hábito de se exercitar na mudança do comportamento, prática de exercícios 
durante a quarentena, impactos na saúde física e mental. 
 
9. Impactos emocionais decorrentes do isolamento social. 
Impactos, ansiedade, busca de ajuda, métodos alternativos, fortalecimento 
das emoções, autoconhecimento. 
 
10. Como meu engajamento com a comunicação gera valor para CNC? 
Uso do marketing, da comunicação e da publicidade como estratégico, 
engajamento, carreira, canais de comunicação. 
 
11. Orientação postural no trabalho. 
Má postura e lesões musculares, articulares e tendões, recursos limitados no 
home office, dicas, organização no trabalho, exercícios físicos. 
 
12. A importância da organização dos arquivos digitais. 
Documentos físicos e digitais, benefícios da organização dos arquivos 
digitais, manutenção do arquivo físico. 
 
13. Os bastidores da gestão predial durante o trabalho remoto. 
Continuidade da manutenção predial, desafios da gestão predial durante a 
pandemia, obra/reforma. 
 
14.  A importância de poupar para o futuro. 
Poupança, dificuldade de economizar, dicas, coachings financeiros, 
aposentadoria, criptomoedas, investimentos confiáveis. 
 
15.  A influência do confinamento na saúde bucal. 
Impactos do isolamento, estresse/ansiedade afetando a saúde bucal, ranger 
os dentes, cuidados com a higiene bucal e das crianças. 
 
 



 

16.  Bem-estar emocional, dificuldades e enfrentamentos. 
Como não adoecer com a correria do dia a dia, terapia, distanciamento social 
x  saúde mental, tristeza, depressão, transição psicólogo/psiquiatra. 
 
17. Como as atitudes positivas podem melhorar a sua vida? 
Pessoas extremamente felizes, atitudes positivas no ambiente de trabalho, 
postura positiva x adversidade, produtividade e felicidade. 
 
18. Solidariedade: Juntando esforços para ajudar quem precisa 
Solidariedade e gentileza, desafios x pandemia, trabalho voluntário, dicas, 
conhecer a instituição ajudada. 
 
19. Os desafios de educar os filhos em tempo de pandemia 
Pandemia e crianças, ensino a distância, dificuldades, auxílio na 
aprendizagem, dicas, apoio, alfabetização em tempos de pandemia. 
 
20.  A arte de se comunicar. 
Comunicação e planejamento, compreensão, aplicativos de mensagens, 
expressão de sentimentos, relação com as pessoas. 
 
21.  Alcoolismo e Tabagismo: quando o prazer se torna um problema de 
saúde. 

Alcoolismo e o tabagismo, convívio com dependentes, reflexos no 
desempenho do trabalho, consumo “social” e vício, auxílio e dicas. 
 
22. Criatividade, habilidade do futuro. 
Criatividade, dom x desenvolvimento, estímulo à criatividade, processo 
criativo, bloqueio. 
 
23. Pessoas, a razão de existir uma organização. 
Importância das pessoas para o desenvolvimento da CNC, desafios na 
pandemia, teletrabalho, habilidades esperadas, ações para o 
desenvolvimento das habilidades. 
 
24. Valorização da vida. 
Setembro amarelo, valorização da vida e prevenção ao suicídio, dicas, 
sensação de distanciamento dos amigos. 
 
25. Cuidados com a saúde vocal. 
Cuidados e dicas para uma voz saudável, alimento ou bebida que ajudam ou 
prejudicam as cordas vocais, problemas com cigarro, postura, máscara. 
 
26. Inclusão e Luta da Pessoa com Deficiência. 
Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, lei de cotas, ambiente mais 
inclusivo, dificuldades sociais, apoio. 
 
27. Prevenção ao Câncer de Mama. 
Descoberta, diagnóstico, sintomas, apoio, taxa de mortalidade, 
hereditariedade, exames. 
 



 

  
28.Como educar filhos emocionalmente saudáveis. 
Diálogo, dicas, birras e falta de respeito, superproteção, excesso de 
tecnologia. 
 
29. Gestão em tempos de mudança. 
Gestão x mudanças, nova gestão, expectativa, reestruturação, trabalho 
presencial e teletrabalho. 
 
30. A importância da gestão por competências na CNC. 
Metodologia e implantação, entregas, conceitos, autoavaliação, feedback. 
 
31.Como promover uma cultura de paz? 
Cultura de paz, violência estrutural, empatia e diálogo, comunicação não 
violenta, trabalho colaborativo. 
 
32.Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e sua aplicação no dia a dia. 
Objetivos, dados, regras, direitos do titular de dados, penalidade, 
orientações. 
 
33.Prevenção ao Câncer de Próstata. 
Novembro azul, prevenção e tratamento, causas e fatores, sintomas, 
hereditariedade, consulta, sequelas. 
 
34. PIX: o que é como funciona? 
Funcionamento, custo, pagamentos, PIX x TED x DOC, dicas e cuidados. 
 
35.Covid-19, o que eu ainda preciso saber? 
Vacinação, contágio, sintomas, sequelas, uso de remédios, orientações.  

 
36.Retrospectiva 2020 
Retrospectiva e reflexões de todos os temas abordados no ano. 

 
Temas/conteúdos abordados em 2021  
 

1.Como alcançar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. 
Equilíbrio vida pessoal e profissional, flexibilidade, estresse, sobrecarga, 
dicas, prioridades e tempo, home office, saber dizer não, limites. 
 
2.BrasilPrev: o que eu preciso saber para planejar a aposentadoria? 
Projeto de vida x plano de previdência, BrasilPrev, cuidado com o 
investimento, tempo de contribuição, benefícios, seguro, resgate, garantia, 
rentabilidade, taxas. 
 
3.Como a postura e a ergonomia podem melhorar a sua qualidade de 
vida? 
Ergonomia, qualidade de vida, impacto no cotidiano, repouso, apoio, postura, 
sobrecarga, saúde do corpo, benefícios, dicas e recomendações. 
 
 



 

 
4.Sustentabilidade, o que é importante saber? 
Sustentabilidade – social, econômico e ambiental, atitudes sustentáveis, 
envolvimento e engajamento das pessoas, benefícios, apoio social, escolhas. 
 
Série Mulheres que inspiram: 
 

5.Empoderamento que habita em mim. 
Respeito no ambiente profissional, conquista do espaço, dicas, vida pessoal 
x profissional, mulher empoderada, visão da mulher no mercado de trabalho. 
 
6.Empreendedora de si mesma. 
Desenvolvimento acadêmico x empreendimento, vida pessoal x profissional, 
desrespeito e ambiente masculino, dicas para empreender, melhor versão. 
 
7.Lidando com relacionamento abusivo. 
Violência contra a mulher - psicológica, patrimonial e sexual, relação abusiva, 
violência doméstica x vida da mulher, orientação, auxílio, denúncia. 
 
8.Vivendo um dia de cada vez. 
Vivência, vida pessoal x profissional, perdas e luto, sofrimento, dicas para 
tentar lidar com a dor. 

 
Série: Vida Saudável  
 
9.Cuidando do nosso corpo. 
Condicionamento físico x aptidão física, benefícios, controle de peso corporal 
na pandemia, prática x doenças, periodicidade, humor, sono. 
  
10.Cuidando da nossa alimentação. 
Alimentação saudável, cuidados, regras e dicas, escolhas alimentares, 
horário das refeições, dieta universal, prática desportiva, distúrbio e 
compulsão, fome emocional. 
 
11.Cuidando da nossa mente 
Mente saudável, mental x emocional x psicológico, hábitos, qualidade de 
vida, finanças em dia, cultura e a religião, relacionamentos tóxicos, humor, 
relações interpessoais, luto coletivo, razão e emoção, ansiedade, depressão, 
automedicação, autocuidado. 
 
12.Maternidade na real. 
Histórias e depoimentos, expectativa x realidade, maternidade sem culpa, 
mãe perfeita e ideal, conciliação (profissional, mulher, esposa, mãe, filha, 
amiga), desenvolvimento dos filhos, estudos na pandemia, conflitos/brigas. 
 
13.Idoso, a família e a pandemia. 
Problemas de envelhecimento x isolamento social e aos sentimentos de 
solidão, formas de abordagem do idoso, requisitos na contratação de 
cuidador, envelhecimento, Alzheimer, Parkinson e Demência, prevenção e 
tratamento. 



 

 
14.Orientação para a Inovação, o que você precisa saber sobre essa 
competência. 
Orientação para inovação, inovação x tecnologia x agilidade, zona de 
conforto, dicas para estimular a inovação, impulsionamento da criatividade, 
brainstorming, resistência. 
 
15.Atuação Integrada, o que significa para a CNC. 
Atuação integrada, objetivos organizacionais, importância e dicas para agir 
com integração, desenvolvimento da CNC. 
 
16.Qual a importância das plantas para a nossa vida e como cuidar. 
Plantas e a saúde mental, melhores espécies, praticidade, plantas tóxicas 
com crianças e animais, regra da rega, dicas para o cuidado. 

 
17.Retomada do turismo já é possível viajar. 
Turismo x pandemia, segurança, escolha do destino, transporte, 
hospedagem, viagens nacionais e internacionais, ecoturismo, perspectiva do 
setor de turismo. 
 
18.A importância da direção segura no trânsito. 
Conscientização, riscos, conduta imprudente no trânsito, ciclistas e 
motociclistas, direção segura, manutenção preventiva e corretiva, respeito à 
vida no trânsito, direção defensiva, nova lei de trânsito, lei seca. 
 
19.Carreira e Desenvolvimento, o que preciso fazer. 
Coach e mentoria, competências exigidas, autodesenvolvimento, dicas, 
plano de desenvolvimento profissional. 
 
20.Cuidados para o retorno ao trabalho presencial. 
Retorno às atividades presenciais, transporte, vacina, alimentação, 
orientações sobre o Covid, adaptações do prédio, uso de máscaras e 
equipamentos de proteção. 
 
21.Como o prazer da leitura pode transformar vidas. 
Benefícios, transformação de vidas, relação com a saúde física e mental, 
auxílio no vínculo familiar, tecnologia como aliada ao incentivo à leitura. 

 
 
Série: Conhecendo a CNC 
 
22.Eventos na CNC e as tendências durante e pós pandemia. 
Área de eventos, pandemia x organização e realização de eventos, 
tendências, eventos online e híbridos, vantagens, conduta e postura, 
contratos. 
 
23.Planejamento e Orçamento e a importância das diretrizes 
estratégicas na CNC. 
Área de Planejamento e Orçamento (planejamento, orçamento, projetos e 
processos), Plano estratégico da CNC, missão, visão, valores e bandeiras. 



 

 
24.Rumos e desafios da área de Suprimentos e Patrimônio 
Área de suprimentos e patrimônio (compras, almoxarifado, bens patrimoniais 
e viagens), melhorias e ações, desafios, compliance, cuidados na compra 
pela internet. 
 
25.O papel da Gerência de Tecnologia de Informação na missão da CNC 
Área de Tecnologia de Informação (Desenvolvimento de Sistemas, Suporte 
Infraestrutura, Suporte Atendimento e Apoio à Gestão), atuação no Sistema 
Comércio, projetos, LGPD. 

 
Cada encontro é um momento aberto para troca de experiências, 
compartilhamento de conhecimentos e histórias de vida, tudo regado a muitas 
emoções e, principalmente, acolhimento. 
 
Como acontece? 
 
O Café Online é realizado via MS Teams. No início da semana, os colaboradores 
recebem, por meio dos canais internos de comunicação, o e-mail com o convite 
informando data, horário, participantes e tema. Para participar é necessário se 
inscrever pelo e-mail da área de Recursos Humanos, que é a responsável por 
criar a turma e enviar o link de acesso aos inscritos. 
 
Os colaboradores recebem por e-mail um formulário (MS Forms) de Avaliação 
do Café Online onde é possível avaliar o tema, o convidado, a relevância do 
assunto e propiciar a indicação/sugestão de novos temas. 
 
Todos os convidados internos e externos recebem, ao final do Café Online, um 
e-mail de agradecimento. 
 
Na semana posterior ao Café, é publicado no perfil da CNC no LinkedIn uma 
nota com informações apresentadas no evento, permitindo, mais uma vez, o 
reconhecimento, a valorização e visibilidade do nosso convidado. 
 
A roda de conversa também foi tema do nosso Jornal i!, jornal interno que aborda 
realizações e ações motivacionais da CNC, com informações sobre o encontro 
e depoimentos de participantes. 
 
A alta liderança participa do compartilhamento de informações com o intuito estar 
mais próximo dos colaboradores. 
 
 
RESULTADOS E CONCLUSÃO 
 
O retorno da ação foi imediato. Foi notório ver a gratidão dos colaboradores ao 
serem ouvidos com carinho e atenção. As pessoas perceberam que não estavam 
sozinhas. Muitos Cafés foram emocionantes com depoimentos de cuidado, 
proteção e atenção, não só com os colaboradores, bem como com os seus 
familiares.  
 



 

Durante os encontros a área de Recursos Humanos identificou alguns 
colaboradores que mereciam atenção e atendimento especial. O atendimento 
era realizado, após o Café, pelo próprio RH ou por meio da área de Saúde da 
CNC. 
 
O clima organizacional ficou ainda melhor. Aprimorou o equilíbrio pessoal e 
profissional, estabeleceu laços de confiança e proximidade, reforçou a 
valorização da vida, enalteceu o empoderamento feminino, permitiu ricas trocas 
de vivências e o acolhimento dos colaboradores. 
 
Os laços de confiança que o Café estabeleceu, aproximou a família CNC da 
família de cada colaborador, onde abriram as suas casas, apresentaram as suas 
famílias, filhos e pets, fazendo parte da rotina semanal do colaborador. 
 
Dos 249 colaboradores, estagiários e jovens aprendizes do Rio de Janeiro, 74% 
participaram dos Cafés com retornos significativos à área de RH, por meio das 
avaliações, e-mails, mensagens ou ligações de agradecimento.  
 
Os resultados das avaliações foram excelentes. De 956 formulários respondidos, 
a ação teve o NPS de qualidade de 86% (ótimo). 
 
 

 
 
 
No início de julho de 2021, a CNC retornou as atividades presenciais, contudo a 
pedidos dos colaboradores e mediante os números da nossa ação, o Café Online 
foi mantido de forma virtual (MS Teams) para permitir a continuidade da ação 
com a segurança dos colaboradores, evitando aglomeração. O evento acontece 
atualmente de forma quinzenal. E o melhor tudo, sem custos. A área de 
Recursos Humanos apresenta o objetivo do Café e os convidados externos 
participam para contribuir com a CNC, realizando networking e recebendo 
visibilidade pelas publicações no LinkedIn. 
 
A ação ainda continua e a área de Recursos Humanos vem atuando na inovação 
da ação com ideias interessantes para os próximos encontros. 
 
O Café também propiciou a valorização da colaboração, da união e da atuação 
integrada, o foco no respeito das pessoas, o reconhecimento do talento, do 
esforço e dos resultados, o incentivo da busca pelo conhecimento, a 



 

consideração do equilíbrio entre o bem-estar social e econômico e a busca da 
melhoria contínua dos nossos processos e resultados, agindo com iniciativa e se 
antecipando com soluções para alcance do nosso propósito maior. 
 
A valorização do ser humano e o seu bem-estar sempre estiveram na prioridade 
da CNC para tornar a nossa organização e a sociedade mais consciente e gentil. 
 
Depoimentos de colaboradores e convidados: 
 
“Participar do Café Online foi uma grande honra, pois deste modo abrimos mais 
um canal para troca de experiências e aprendizado, com esta oportunidade foi 
possível compartilhar meus conhecimentos, tirar dúvidas sobre leis de trânsito, 
e como cada um tem seu papel para conseguirmos reduzir as causas e acidentes 
em busca de um trânsito mais humano e menos violento. Que venham muitos 
outros!” Fernando Paz – Colaborador da CNC e convidado do Café Online – “A 
importância da direção segura no trânsito.” 
 
“O Café foi uma experiência única e inovadora em um período de apreensão e 
incertezas.  
Ver, ouvir, falar, aprender, ensinar, se emocionar... Tudo isso me ajudou a passar 
por este período com mais sabor. O que só um cafezinho é capaz de fazer.” 
Marcelo Nascimento – Colaborador da CNC e participante assíduo do Café 
Online. 
 
“O Café Online me proporcionou o primeiro contato com os colaboradores da 
CNC. Por eu ter dado início ao meu estágio no período de trabalho remoto, 
pensei que não fosse ter a oportunidade de conhecer meus colegas tão cedo. 
Mas tive a grata surpresa de, já no meu primeiro dia, participar do Café. Eu fiquei 
encantada. É um momento único de integração onde conseguimos conhecer um 
pouco mais das pessoas que trabalham com a gente, trocar ideias e aprender 
sobre novos assuntos. Além disso, funciona como uma válvula de escape para 
a correria do nosso dia a dia. Sempre que posso participo, é muito bom ter 
acesso a novos assuntos que me estimulem a pesquisar e me desenvolver. 
Risos, aprendizados, trocas, conversas, descontração: tudo em um mesmo 
lugar, o que faz jus ao nome Café Online.” Alice Lima – Estagiária da CNC e fã 
número 1 do Café Online. 
 
“Me senti honrado pelo convite para falar sobre Segurança Digital. Com a 
pandemia e a necessidade de continuidade das operações da CNC pelo modelo 
de home office, os conceitos, riscos e novos comportamentos de Segurança da 
Informação foram conduzidos definitivamente às nossas casas e famílias.” 
Carlos Cunha - Colaborador da CNC e convidado da área de Tecnologia de 
Informação.  
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXOS – EVIDÊNCIAS DO CAFÉ ONLINE 
  

Cards/convite: 
 

    
 

   
 

   
 

LinkedIn: 

            

              



 

E-mail de agradecimento (convidado interno e externo): 
 

 
 
E-mail de agradecimento (participantes) com link para avaliação: 
 

   

Formulário de avaliação: 
 

  



 

 
Jornal Informativo Interno (Jornal i!): 
 

       
 
   
Fotos: 
 

    
 

   


