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EXPEDIENTE

PPE Viva é uma publicação interna 
destinada aos empregados da

PPE Fios Esmaltados S.A.

Comunicação eficiente 
significa bons resultados
“A Comunicação Interna é uma im-

portante ferramenta de gestão util izada 
pelas empresas para divulgar mensagens 
que têm como função básica motivar os 
funcionários. Assim, podemos dizer que os 
bons resultados dependem, em grande 
parte, desse importante instrumento.

Na PPE Fios Esmaltados, valorizamos 
principalmente dois tipos distintos de co-
municação: a interpessoal, que considera 
o estilo e a habilidade de cada um para 
transmitir uma mensagem a outras pessoas; 
e a institucional, que abrange a comuni-
cação interna e externa. Nos dois casos 
o objetivo é tornar cada vez mais sólida 
a imagem da Empresa, aproximando-a 
de seus principais públicos.

A área de Marketing é responsável pelas 
iniciativas que tem como alvo clientes, 
fornecedores e a comunidade de forma 
geral. Uma das principais ações feitas 
nesse sentido foi a reformulação do site, 
que ganhou novo lay-out e novas aplica-
ções. Internamente, a área de Recursos 
Humanos também tem desenvolvido inú-
meras iniciativas, principalmente porque 
o próprio SPIM (Sistema PPE Inteligente de 
Manufatura) tem como meta a padroni-
zação da Comunicação Interna. 

Desta forma, providenciamos a refor-
mulação e a redistribuição de todos os 
quadros informativos e de avisos, além 
da colocação de totens para melhor 
identificar e localizar as áreas. A mesma 
atenção vem sendo dada ao “PPE Viva”, 
que é um meio de comunicação muito 

dinâmico e quando necessário fazemos 
encartes especiais a fim de contemplar 
as principais informações que precisam 
ser transmitidas não só para os emprega-
dos, mas também para os familiares. A 
publicação traz notícias ligadas a clientes, 
fornecedores e parceiros da Empresa, 
entre outros públicos prioritários, que tam-
bém recebem o jornal em função de sua 
importante ligação com a PPE. 

A Intranet e o Outlook são, também, 
recursos eletrônicos importantes para a 
troca de informações e disseminação 
da cultura empresarial. Por isso existe um 
grande empenho da Empresa no sentido 
de valorizar esses instrumentos, visando a 
otimização do tempo e a uniformidade das 
informações. Outras frentes que trabalham 
a comunicação, na busca constante pelos 
bons resultados, são os treinamentos, as 
palestras informativas e as orientações diretas 
do gestor ao empregado, além dos inúmeros 
eventos promovidos regularmente, que visam 
integrar e aproximar as pessoas.

Ainda temos muito o que fazer para 
melhorar a comunicação, tanto a insti-
tucional como a interpessoal. Na página 
7 você encontrará algumas dicas sobre 
isso. O papel de cada um, nesse cenário, 
é importante para que os bons resultados 
continuem surgindo. Afinal, uma organi-
zação que valoriza a comunicação tem 
tudo para superar qualquer desafio”.

Sueli Maria Lazarin
Coordenadora de Desenvolvimento 

de Pessoal e Comunicação 
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Diversão e Alegria 
marcaram a Confraternização de Natal

O “Super Papai”, nome dado por Gabriela de 
Oliveira Caldeira, de 8 anos, filha de Edson Lopes, 
passará a ser presença constante em todos os 
eventos infantis promovidos no CAPI. Ele identifica o 
personagem criado por Thaís Camargo Fernandes, 

também de 8 anos, filha de Sandro de Oliveira 
Fernandes. As duas meninas participaram e fo-
ram vencedoras do concurso promovido no dia 
12 de outubro, para a escolha de um nome, 
um desenho e uma redação que melhor sim-
bolizassem um super-herói. O texto campeão 
foi redigido por Lucas Alexandre Costa dos 
Santos, de 7 anos, filho de Alexandre Hengler 
dos Santos. Ele escreveu sobre um homem 
que de repente descobriu ter super poderes 
e a missão de salvar o planeta, fazer com 
que todos os seres vivos pudessem ter uma 
qualidade de vida melhor. “Este Super Herói 
sou eu, pois tenho a consciência que devo 
cuidar hoje, para que o meu futuro seja 
um mundo melhor ”, escreveu o garoto, 
mostrando que se dependermos dele, cer-
tamente o mundo será muito melhor.

Um super 
concurso

O dia 21 de dezembro vai f icar 
gravado na memória de muita 
gente. As quase mil pessoas, 
entre funcionários e familiares, 

passaram momentos animados durante a 
Confraternização de Natal ocorrida mais 
uma vez no confortável Resort Sabrina, 
em Cesário Lange. Entre às 10h e 16h, 
todos se deliciaram com churrasco, lan-
ches, pastel, frutas e muito sorvete para 
espantar o calor. A animação ficou a cargo 
do Grupo Magnum que tocou todos os 
gêneros musicais e não deixou ninguém 
ficar parado no Salão, e também pelos 
monitores que sempre puxavam o pesso-
al para dançar. A criançada se divertiu 
muito na piscina com toboágua, prainha 
e também no Pula-pula, Praia Kids, Trem 
Inflável, Tombo Legal e é, claro no campo 
de futebol. O ponto alto da festa foi a 
chegada do Papai Noel que trouxe ainda 
mais alegria quando distribuiu os presentes 
para as crianças de até 13 anos. 

Segundo a coordenadora de Desen-
volvimento Pessoal e Comunicação, Sueli 
Lazarin, a festa foi preparada com bastante 

carinho e isso pode ser percebido pelos 
participantes. “Todos os anos, mantemos 
nossa atenção aos mínimos detalhes e 
é uma grande satisfação perceber que 
o esforço valeu a pena e que todos se 
divertiram. O pessoal está comentando 
que essa foi uma das melhores festas de 
confraternização que já fizemos”, afirmou. 
O analista de controladoria, Ricardo Ce-
lestino Goulart, confirma: “A organização 
foi o ponto alto da festa. Sem contar que 
o grupo do escritório de São Paulo estava 
muito animado e bastante integrado. As 
festas que a PPE promove sempre fazem 
com que conheçamos mais os colegas 
com os quais muitas vezes só conversamos 
por telefone”, acrescentou.
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“De volta à 
escola” é um 
incentivo à 
educação

S
egundo o sociólogo Paulo Freire “a 
educação sozinha não transforma 
a sociedade, sem ela, tampouco, 
a sociedade muda”. Por acreditar 

que essa mudança é possível a PPE Fios 
Esmaltados criou o Projeto “De Volta à 
Escola”, que visa incentivar empregados e 
familiares a dar continuidade aos estudos. 
Com essa iniciativa, a Empresa pretende 
ter em seu quadro fun-
cional profissionais com, 
no mínimo, o Ensino Mé-
dio completo, alinhando 
assim o nível educacional 
às necessidades atual-
mente exigidas para as 
novas contratações e às 
possibilidades de evolução 
no cargo ou função. Ou 
seja, aumentam, e muito, 
as possibilidades de cres-
cimento profissional. 

O projeto teve início no 
segundo semestre do ano passado, com 
o levantamento do nível escolar dos em-
pregados e o envio de carta para aqueles 
que necessitavam concluir sua formação 
escolar, contendo informações sobre as 
vagas existentes nas escolas públicas da 
cidade e da região. Nada menos do que 
42 colegas aceitaram o desafio e aderiram 
à iniciativa: atualmente, três deles cursam 
o Ensino Fundamental e 39 estão no Ensino 
Médio, A PPE acompanha a freqüência e 
o rendimento escolar, a fim de estimular 
ainda mais o empenho do grupo.

Entre os colegas que 
provam que nunca é tar-
de para retomar os estudos 
está o auxiliar técnico de 
Desenvolvimento de Pro-
jetos Airton Leardine, de 
49 anos, que voltou para 
a escola após 35 anos. 
Ele já concluiu o Ensino 
Fundamental e tem previ-
são de terminar o Ensino 
Médio em setembro desse 
ano. Com o incentivo dos 

colegas e da família, não pretende parar 
mais. “Quero fazer uma faculdade, talvez 
Engenharia de Processos”, planeja. Airton 
acredita que sua atitude vem servindo de 
exemplo para os demais. “Os mais novos 
veem uma pessoa da minha idade vol-
tando a estudar e se sentem motivados 
também”, entusiasma-se.   

O mecânico de manu-
tenção Marivaldo Fernandes 
Benevides, de 41 anos, é 
outro exemplo que serve 
de estímulo aos colegas. 
Após quase 12 anos, ele 
decidiu voltar a estudar e 
deverá concluir o Ensino 
Médio em dezembro de 
2009, Assim como Airton, 
Marivaldo também deseja 
cursar uma faculdade. 
“Pretendo fazer vestibular 
para Engenharia Química, 

um grande sonho que tenho”, afir-
ma. O colega diz que voltar a estudar traz 
grandes benefícios. “Vale a pena porque 
é uma oportunidade de desenvolvimento, 
a mente fica mais aberta”, conclui. 

Para a PPE ,  o programa ref lete o 
nível de envolvimento dos funcionários 
em relação aos desafios lançados pela 
Empresa. “Estamos felizes com os resul-
tados porque os empregados estão de-
monstrando interesse em investir na sua 
formação e na conclusão de um projeto 
da sua vida que é a Certificação Escolar, 
proporcionando orgulho às famílias. Além 

disso, para a Empresa é de 
suma importância, pois 
possibilita a adequação 
à nossa Política de Remu-
neração, inclusão desses 
empregados nas possí-
veis movimentações de 
pessoal e atendimento 
às Normas das quais a 
Empresa é homologada”, 
avalia o diretor de Recursos 
Humanos da PPE, Orlando 
Manastarla.

A PPE vem estimulando os colegas a aperfeiçoarem 
ainda mais o nível de conhecimento, mesmo que 
isso signifique voltar para as salas de aula! 
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No dia 6 de fevereiro, o ex-prefeito de Cerquilho, Aldo Sanson (na foto, ao 
centro), esteve na PPE para receber um troféu em reconhecimento ao en-
tusiasmo demonstrado em todos os projetos realizados em parceria com a 

Empresa. Diversos convidados participaram da homenagem, feita em parceria 
com a Cipatex, como o atual prefeito Dú Pilon e a secretária da Saúde, Eliana 
Felipe. Da PPE, prestigiaram a iniciativa o presidente do Conselho da Empresa, 
Pio Gavazzi (à direita), o presidente Romolo Giambastiani, o diretor Administra-
tivo Aldo Bertolucci e o diretor de Operações Celso Cipelli. Representaram a 

Cipatex: Roberto Ferreira (à esquerda), José Geraldo Antunes e Reiad Nicolau.

Projeto Informática 
forma quarta turma

Uma homenagem mais 
do que merecida!

O Projeto Informática, mantido 
pela Prefeitura em parceria 
com a PPE, Cipatex e ICAP, é 
um sucesso. Desde o início, em 

agosto de 2007, até agora, já formou 
cerca de 1000 alunos, 
incluindo empregados, 
familiares e pessoas da 
comunidade de um modo 
geral. A quarta turma, que 
possui 269 participantes, 
recebeu o certif icado 
no dia 11 de dezembro. 
Durante o curso, os alu-
nos aprendem a mexer 
com programas do Pa-
cote Office: Word, Excel, 
Power Point e Internet. 
Para alguns, receber o 
certificado foi uma emo-
ção e tanto.

É o caso por exemplo de 
Maria de Lourdes Silva Soares, esposa do 
colega José Carlos Soares, mais conhe-
cido na fábrica como “Ceará”, e uma 
das melhores alunas da turma. Aos 50 
anos, resolveu se aventurar pelo mundo 
dos computadores, o que é considerado, 
por muitos, uma atitude típica dos mais 

jovens. Bordadeira profissional, ela decidiu 
fazer o curso porque as encomendas 
se tornaram menos freqüentes e queria 
“ocupar a cabeça” e não se sentir tão 
sozinha em casa. Maria ainda conta que 

achava o computador um 
“bicho de sete cabeças” e 
que dependia dos outros 
para pesquisar qualquer 
coisa na Internet. Mas, 
essa realidade mudou. 
“Hoje, eu sei mandar e 
receber e-mails, entro 
na Internet e pego todas 
as receitas que quero. 
Esse curso mudou minha 
vida e pretendo continuar 
aprendendo enquanto 
t iver saúde”, af i rmou 
entusiasmada.

E quem pensa que 
ela se deu por satisfeita 

está enganado. Maria de Lourdes acabou 
de se matricular no nível avançado de 
Excel e se prepara para adquirir novos 
conhecimentos Não perca tempo, faça 
como ela, matricule-se já. Tenha mais 
informações pelo telefone: (15) 3284-
3470.
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E ducar é permitir o desenvolvimento 
de valores. Este foi o tema do 
concurso cultural promovido pela 
Escola Municipal de Ensino Funda-

mental Professora Yolanda Biagioni que 
premiou, no dia 25 de novembro, entre os 
trabalhos produzidos por seus alunos em 
sala de aula, a melhor frase e o melhor 
desenho sobre o assunto. O projeto foi 
desenvolvido em parceria com o Grupo 
Cipatex e o Rotary Club de Cerquilho e 
contou com o apoio da PPE. 

Além do concurso, o tema foi 
aproveitado também em outras 
atividades desenvolvidas pelos 
professores. Por meio de uma 
pesquisa, os alunos aprenderam 
os cuidados que se deve ter com 
o solo e as maneiras de torná-lo 
mais fértil. Em seguida, mudas 
foram plantadas no pátio a fim 
de criar uma área ecológica e 
despertar os estudantes para a 
necessidade da preservação 
ambiental, além de fazer com 
que todos se sintam responsáveis 
por cuidar daquela área.

“Atividades como essas 
são muito importantes por-
que despertamos a consciên-
cia ecológica nas crianças, 
desde muito cedo e, com o 
passar do tempo, fica mais 
fácil desenvolver outros tra-
balhos nessa linha porque 
elas já tem a base formada. 
Além disso, elas dão muita 
importância ao assunto e 
acabam conscientizando 
os pais também”, afirmou 

Maria Ângela Roarelli Trevisani, diretora 
da EMEF.  Para a PPE, esta nova iniciativa 
comprova que o interesse da Empresa, 
em estar sempre junto à comunidade, é 
permanente. “O talento das crianças é 
algo que nos contagia. Por isso iniciativas 
como essas sempre chamam a atenção 
da PPE. Ao valorizar o potencial da garo-
tada, estamos trabalhando também para 
construir um futuro melhor para toda a 
comunidade”, acrescenta a gerente de 
Marketing Márcia Colavite.

PPE patrocina mais 
um concurso cultural

A aluna Letícia Maria Pereira Monteiro, 
com a professora Cássia Damião e 
Roberto Ferreira (Cipatex), recebe o 

prêmio pelo desenho vencedor

A aluna Larissa Martino Amaral, 
com com Márcia Colavite e a 

professora Roseli Gomes, recebe 
o prêmio pela frase vencedora

O relacionamento cada vez mais estreito com a 
comunidade vem possibilitando o reconhecimento 

ao talento das crianças de Cerquilho

PPE152009.indd, Spread 1 of 4 - Pages (1, 2, 3, 4) 26/02/2009 19:37 
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Obras 
da nova 
fábrica 
entram 
em reta 

final 
Página 99

O SPIM, definit ivamente, é um 
sucesso! O balanço geral de 
auditorias de 2008 revelou que 
a Fábrica fechou o ano com 

94 pontos, superando as expectativas 
previstas. Em janeiro, as gerências Téc-
nica e de Qualidade, junto às áreas de 
Processos, Manutenção e Produção, já 
se reuniram para planejar as ações e 
definir todos os indicadores do Sistema, 
mantendo o nível de crescimento para 
2009.

“Os desafios serão ainda maiores 
devido à crise mundial que também 
nos afeta. O SPIM será a nossa melhor 
ferramenta para transpormos este pe-
ríodo”, explica o gerente técnico Saiki 

Inoue. “Até o momento conseguimos 
obter resultados excelentes. Todos que 
se envolveram com a iniciativa estão 
de parabéns”, acrescenta.

Atualmente, dez máquinas já fazem 
parte do SPIM, que tem entre outros obje-
tivos: incremento na produção, redução 
na formação de sucata e diminuição 
de defeitos internos. “Dessa forma, es-
peramos que as equipes mantenham 
o foco, visto que agora a metodologia 
SPIM está sedimentada na cultura da 
PPE”, reforça Saiki. Entre os meses de 
março e outubro, mais 13 máquinas 
passarão a integrar o programa, que 
será implementado também na nova 
Unidade de Joinville.

A cidade de Joinvil le, em Santa 
Catarina, ganhará até o final do 
primeiro semestre uma nova Uni-
dade da PPE. No local será feita 

a transformação de catodo de cobre 
em vergalhão, material que abastecerá 
parcialmente a Fábrica de Cerquilho. As 
obras de construção da  nova Unidade 
seguem em ritmo acelerado. Localizada 
no Condomínio Industrial Perini Business 
Park (foto capa), ela ocupará uma área 
de 2.300 m² e, no início das operações, 
empregará 15 pessoas. O primeiro equi-
pamento que será instalado no local já foi 
importado da Finlândia e deverá chegar 
em Joinville no mês de março.

No dia 18, a PPE recebeu em Cer-
quilho a visita do secretário executivo 
de Assuntos Estratégicos dos Estado de 
Santa Catarina, Alexandre Fernandes (à 
direita na foto), e de João Martinelli (ao 

centro), presidente da Martinelli Advo-
gados, escritório que apóia a Empresa 
nas questões l igadas à nova Fábrica. 
Os convidados puderam conhecer um 
pouco mais sobre a PPE por meio de 
visita à fábrica, acompanhados do diretor 
Financeiro Aldo Bertolucci (à esquerda) 
e do presidente Romolo Giambastiani. 
Acima, os visitantes aparecem junto à 
gerente de Marketing Marcia Colavite e 
do diretor de Operações Celso Cipelli.

Surge uma
nova Fábrica 
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Como já é de conhecimento de todos, obtivemos a recertificação conforme a 
norma ISO9001:2000 e manutenção da Certificação ISO/TS 16949 nos processos 
de produtos destinados ao mercado automobilístico em outubro de 2008. Este 

e todos os nossos certificados estão disponíveis em nosso site.
Acesse www.ppefios.com.br e clique em Qualidade para conhecê-los.

Quais são os desafios 
do SPIM para 2009? 

Qualidade recertificada
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Como em todos os anos, a avenida 
Presidente Washington Luiz foi palco do 
“Caminhando com Saúde”. A 10ª edição 
do evento aconteceu entre os dias 26 
e 30 de janeiro e, apesar da insistente 
chuva, não faltou disposição para os 
participantes aferiram a pressão arterial, 
verificarem os níveis de glicose, além de 
receberem dicas de como fazer uma 
boa caminhada.

Durante os três dias, quem caminhava 
pelo local acompanhou apresentações 
das academias de dança da cidade e 
concorreu ao sorteio de 60 camisetas e duas bicicletas. Organizado pelo Depar-
tamento de Marketing da Coocerqui, em parceria com a Secretaria de Esportes, 
Turismo e Lazer da cidade, a caminhada teve a PPE como principal apoiadora. O 
evento reuniu colegas como Marcílio Ferraz da Silva, Pedro Edgard Valentim, João 
Carlos de Moura, Joseane Aparecida de Souza, além de Jakeline Ketrin Passin Ros-
sini, responsável pelas atividades de ginástica laboral desenvolvidas na Fábrica, 
que participou do evento junto com seus filhos Camila e Felipe.

Caminhando com saúde, sempre

Aderindo ao

Bike Tour

A equipe da Prefeitura de Boitu-
va derrotou os anfitriões e sagrou-se 
campeã da 3ª Copinha de Futebol 
de Salão, realizada na Associação 
Desportiva São José, em Cerquilho. 
O evento, que teve início em agosto, 
reuniu 12 times e contou com o pa-
trocínio da PPE. O evento teve como 
objetivo incentivar a prática do esporte 
mais popular do País e reconhecer os 
pequenos craques da região.

Um grupo de colegas que trabalha no escritório administrativo do Jabaquara 
aceitou o desafio de participar da primeira edição brasileira do Bike Tour. O evento 
aconteceu no dia 25 de janeiro, em São Paulo, data em que a cidade comemorou 
455 anos e reuniu cerca de cinco mil ciclistas, entre eles, Márcia Colavite, Ricardo 
Goulart, Jaime Urgell, Débora Contrera e Nádia Garcia. A idéia do passeio surgiu em 
Lisboa, em 2006, e já faz parte do calendário da também portuguesa Porto e de 
Madri, Espanha. Os ciclistas que percorreram os 10 km entre a Ponte Octavio Frias 
de Oliveira e a Cidade Universitária da Usp tiveram uma surpresa. No ponto final, 
ao invés de “Chegada” havia a palavra “Continua”, cumprindo um dos objetivos 
do evento que era in-
centivar e disseminar o 
uso da bicicleta como 
veículo de locomoção 
nas grandes cidades. 
Por isso,quem se ins-
creveu ganhou um kit 
com bicicleta de 18 
marchas, capacete, 
ferramentas de reparo, 
bomba para encher 
pneus, camiseta, mo-
chila e medalha de 
participação.

Craques 
mirins
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Você sabe como 
se comunicar?

C omo você se comunica com 
seus colegas? E, em casa, como 
manifesta sua opinião diante dos 
familiares? As pessoas prestam 

atenção quando você fala? Entendem efeti-
vamente a essência do que deseja transmitir? 
Pode parecer bobagem para muitos, mas 
a forma como nos comunicamos, como 
interagimos com o ambiente, é um fator 
que faz toda a diferença para o sucesso 
tanto pessoal quanto profissional. 

E contar com esse diferencial exige 
um pouco de conhecimento e muita boa 
vontade. Um processo que comunicação, 
por exemplo, envolve muito mais do que 
apenas palavras. Na verdade, elas repre-
sentam uma pequena parte da forma como 
nos expressamos. Estudos mostram, por 
exemplo, que 55% do impacto de uma 
apresentação é determinado por nossa 
linguagem corporal; o tom de nossa voz 
é responsável por 38% e apenas 7% des-
se impacto tem relação com o próprio 
conteúdo. Até mesmo o si lêncio pode 
transmitir – e muito – o que sentimos em 
determinados momentos. 

Por isso, uma simples resposta a um 
educado “Bom dia” pode ter inúmeras 
interpretações, dependendo da forma 
como ela é dada, pois o contexto da 
comunicação eficiente vem, principalmen-
te, por meio da postura, dos gestos e do 
tom de voz. E é exatamente nesse ponto 
que devemos centralizar nossa atenção, 
se quisermos manter uma comunicação 
interpessoal eficiente, que agregue valor 
ao nosso dia-a-dia. Precisamos, sobretudo, 
aprender a observar o comportamento 
dos outros e encontrar meios de saber se 
realmente a comunicação foi efetivada, 
se a pessoa entendeu o que quisemos 
transmitir naquele determinado momento. 
E para isso existem alguns comportamentos 
essenciais.

O primeira deles é criar empatia com 
as pessoas, não ter medo de se aproxi-
mar quando necessário. E você somente 
consegue isso quando sabe com quem 
está falando. Por isso, observe o tom da 
voz, o comportamento de um modo ge-
ral, para poder adequar-se na hora de 
dialogar. Modifique a forma como você 
está se comunicando caso perceba que 
não consegue transmitir o que precisa ser 
transmitido. Utilize a linguagem apropriada, 
pois nem todos podem conhecer o que 
significa determinada palavra que, para 
você, faz parte do dia-a-dia. Lembre-se 
que cada área da empresa possui um uni-
verso próprio, mais intimamente conhecido 
apenas por quem nela trabalha.

Saiba também escolher o momento 
certo e a forma ideal para estabelecer 
a comunicação. Muitas vezes é melhor 
falar do que escrever; antecipar-se do que 
postergar; perguntar novamente do que 
calar-se. Investir em comunicação significa, 

acima de tudo, ampliar as possibilidades 
de ser bem-sucedido não só na empresa 
como em todos os locais que freqüentamos. 
E, afinal, quem não busca isso? 

*Arlete 
Prieto é 

jornalista, 
professora 

de pós-
graduação 
em Comu-

nicação da 
PUC-SP e 

editora do 
PPE Viva

Facilitadores da comunicação
Transmissão de mensagens :  use a l inguagem apropriada e direta, forneça informações claras e completas o quanto for possível, use canais múltiplos para esti-mular vários sentidos do receptor (audição, visão etc.), valorize a comunicação face a face sempre que for possível. 

Habilidades auditivas: aprenda a ser um bom ouvinte, a escutar a mensagem inteira e a responder apropriadamente ao conteúdo e à intenção (sentimentos, emoções etc.) da mensagem. Coloque-se na posição ou situação da outra pessoa, num esforço para entendê-la. Reflita sobre o que foi dito e tenha cuidado com pré-julgamentos.
Feedback: assegure-se que a sua men-sagem foi compreendida e, caso seu fee-dback seja negativo, vá direto ao ponto, pois começar uma discussão com rodeios cria uma ansiedade desnecessária. E tão importante quanto dar um feedback é estar preparado para recebê-lo, da mesma forma, visto que o comportamento de um contribui para o comportamento do outro, para a evolução dos processos que envolvem os relacionamentos.

Barreiras à comunicação
Sobrecarga de Informações: quando 

temos mais informações do que somos 
capazes de ordenar e utilizar. 

Tipos de informações: quando nega-
mos as informações que contrariam nossas 
crenças e valores. 

Fontes de informações: quando acre-
ditamos demais em determinadas pessoas 
e desconsideramos outras. 

Postura defensiva e medo: quando 
nos sentimos ameaçados e reagimos de 
maneiras que diminuem a probabilidade 
de entendimento mútuo. 

Arlete Prieto*
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No último dia 10 de fevereiro, 
a PPE realizou sua Reunião Anual 
com os gerentes e analistas dos 
principais bancos do mercado e 
representantes de seus fornece-
dores. O objetivo do encontro foi 
apresentar o balanço de 2008 e 
as perspectivas da Empresa para 
2009.

Encontro reúne agentes financeiros

MITSUBISHI - A PPE recebeu, no dia 11 
de fevereiro, o presidente da Mitsubishi 
Eletric Automotive America, Katsumi Adachi, 
além do principal executivo da empresa 
no Brasil, Satoru Suzuki, e da comprado-
ra Azusa Okumoto. Os representantes do 
fabricante de componentes automotivos 
visitaram a Fábrica acompanhados de 
Don e Karon Dixon, da Piremag. O ge-
rente de Engenharia, Vainer Grizante, o 
diretor Industrial, Celso Cipelli e Romolo 
Giambastiani mostraram ao grupo as ins-
talações da Empresa. 

SIEMEnS - Representantes da Siemens 
também estiveram na Fábrica de Cer-
quilho. No dia 9 de fevereiro, Newton J. 
Leme Duarte e João Paulo Junqueira Du-
arte foram recebidos pelo presidente do 
Conselho da PPE, Pio Gavazzi. O diretor 
Comercial José Antonio Cortez Galan, o 
diretor Industrial Celso Cipelli e Romolo 
Giambastiani acompanharam os visitan-
tes na Fábrica, com ênfase especial à 
área destinada aos cabos transpostos e 
retangulares isolados em papel.

VALEO - No dia 
29 de janeiro, a 
Fábr ica recebeu 
o super v i so r  de 
compras Marcelo 
Leme, da Valeo, 
empresa especia-
lizada na produção 
e venda de compo-
nentes, sistemas e 

módulos para a indús- tria automobilística. 
Acompanhado do coordenador de mer-
cado Rubens Orsi, o visitante conheceu o 
processo de fabricação dos produtos PPE 
empregados em autopeças. 

MULTICOIL - No dia 13 de dezembro, 
foi a vez da Multicoil Indústria e Comércio 
Eletromecânica Ltda visitar a PPE. Sérgio 
Camarosani, Amanda da Silva, Tamiris Gomes 
Ferreira, os proprietários Mauro Camarosani 
Júnior, Sérgio Camarosani Júnior e Lúcia Vera 
Neto Palhau Camarosani, foram recebidos 
por Jorge Yuji Sato. Inicialmente assistiram 
a uma apresentação sobre a história da 
Empresa e, em seguida, conheceram o 
processo produtivo. Localizada no bairro 
da Mooca, em São Paulo (SP), a Multicoil 
produz bobinas, solenóides, conectores e 
timers eletrônicos.

TOSHIBA - Fabiano C. Diniz e Robson 
Tadeu Lage, da Toshiba Transmissão e Dis-
tribuição, se deslocaram até Cerquilho no 
dia 3 de dezembro, para conhecer mais 
detalhadamente a empresa responsável 
pelos produtos especiais util izados pela 
multinacional japonesa. Os clientes foram 
recebidos na PPE por Fábio Passos Begliomini, 
Celso Cipelli, Romolo Giambastiani e José 
Antonio Cortez Galan. O grupo percorreu 
toda a Fábrica, finalizando com uma visita 
no clube.

InTRAL - No dia 
29 de novembro, foi 
realizado no Clube 
de Novo Hamburgo 
(RS) o tradicional en-
contro de confrater-
nização de final de 
ano com a Intral, 
empresa instalada 
em Caxias do Sul. O encontro teve a partici-
pação de José Antonio Cortez Galan, Airton 
Branco e Romolo Giambastiani. Além de 
atividades esportivas, os convidados puderam 
saborear um delicioso churrasco.
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