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EXPEDIENTE

PPE Viva é uma publicação interna 
destinada aos empregados da

PPE Fios Esmaltados S.A.

Q uem trabalha em empresas 
do mesmo segmento da PPE 
reconhece a importância de 

se investir na qualidade dos processos 
para se obter também qualidade 
dos produtos. O grande desafio é 
fazer, na prática, o que determina 
a teoria.

Em meus 30 anos de empresa 
tive a grata satisfação de participar 
de todo o processo de evolução e 
crescimento da PPE, principalmente 
na Esmaltagem. Trata-se de uma área 
onde os cuidados são constantes: 
do manuseio das matérias-primas 
envolvidas na produção até o seu 
armazenamento.

Comecei em Cerquilho no dia 
2 de janeiro de 1980, como inspe-
tor de qualidade, e esse tipo de 
preocupação sempre chamou a 
minha atenção. Fui programador 
e supervisor de produção até me 
tornar chefe do departamento de 
Padronizado. A PPE sempre primou 
pela qualidade, mesmo na época 
do milagre industrial, quando só se 
pensava em quantidade.

O diferencial é que, hoje, a Fábrica 
é completamente voltada para o 
cliente e para as pessoas. Qualidade, 
prazos e desenvolvimento profissio-
nal são palavras que passaram a 
fazer parte do nosso cotidiano de 

uma forma decisiva. Conheço vá-
rias empresas do gênero, algumas, 
inclusive, estabelecidas fora do País, 
e não tenho dúvidas que estamos 
entre as mais qualificadas, em todo 
o mundo.

Não foi à toa que a PPE con-
seguiu atravessar tantos momentos 
de instabilidade econômica, pois 
teve como aliada a qualidade de 
seus processos, de seus produtos, de 
sua gente. Hoje, temos uma equi-
pe altamente capacitada que tem 
consciência da importância do seu 
papel e sabe que o foco no cliente 
é o que nos mantém sempre com-
petitiva, mesmo nos períodos mais 
críticos.

A união de todos ajudou a construir 
uma empresa sólida, extremamente 
segura, que serve de exemplo para 
outras organizações que também 
querem se destacar no cenário 
nacional e  internacional. Com os 
investimentos que recebemos re-
centemente, estamos prontos para 
encarar novos desafios, apostando 
sempre no know-how adquirido e 
na grande capacidade de nossos 
funcionários. Com esta fórmula, o 
sucesso estará garantido!

Valmir Ferrari
Chefe do Departamento Padronizado

“a qualidade 
sempre 
acompanhou 
nosso 
crescimento”
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O diferencial da esmaltagemO diferencial da esmaltagemO diferencial da esmaltagem

“O fio esmaltado redondo era conhecido no 
mercado como um produto “padrão”. Atualmente, 
é diferenciado devido às suas diversas aplicações 

e características particulares. A engenharia da 
PPE também presta o serviço de assistência 

técnica aos clientes focado em novas aplicações 
e uso dos produtos”. José Clodoaldo Massuia 

– Engenharia de Produtos

“Em função das entradas de 
novas máquinas e diversidade 

de produtos, existe um 
aprendizado constante nas 
atualizações de processos”. 
Júlio José Correia Mendes 
e João Carlos de Moura - 

Tecnólogos 

“O trabalho em equipe permite 
que as pessoas transmitam conhe-
cimento umas às outras. Em meus 

19 anos de Empresa, vejo a evolu-
ção pessoal e profissional por meio 
de novos desenvolvimentos 

de produtos e o avanço 
tecnológico das novas 

máquinas, este conjunto 
contribui para o aprendiza-
do.” David Júnior Consone 

– Operador de máquinas
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“A matéria-prima identi-
ficada adequadamente 

em sua entrada facilita a 
rastreabilidade em todo o 

processo produtivo, agili-
zando assim a produção 

em tempo adequado”. 
Paulo César Correa – Coor-

denador de Almoxarifado 
de MP

1
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A Esmaltagem foi uma das áreas que recebeu forte investimento ao longo dos últimos cinco anos, não só em infraestrutura mas 
também em novos equipamentos. Os colegas que trabalham no setor vêm correspondendo às expectativas, trabalhando sempre 

em sintonia com a Empresa. O grande diferencial da equipe é a comunicação entre as pessoas que direta ou indiretamente estão 
relacionadas com a área. Isso faz com que todo o processo funcione adequadamente, desde a entrada da matéria-prima, no 

Almoxarifado, até o envio do produto, feito pela Expedição. Acompanhe, a seguir, o que pensam os colegas que representam as etapas 
fabris desse processo.



O diferencial da esmaltagem

“Para que o 
cliente receba 

o material na 
data solicitada, 

é imprescindí-
vel a organiza-

ção da expe-
dição”. José 

Carlos Soares 
– Coordenador 

da Expedição 

O diferencial da esmaltagemO diferencial da esmaltagem

“O critério para o monitora-
mento do recebimento das 

matérias-primas assegura, 
com confiabilidade, a busca 

de todas as informações refe-
rentes ao fornece-

dor de origem, ga-
rantindo, com isso, 

a rastreabilidade 
na Fábrica”. Zinal-
do Soares da Silva 
- Técnico Químico

“A parceria dos 
fornecedores é de 

extrema importância 
para que as matérias-

primas estejam na 
fábrica a tempo  da  

continuidade  aos  
processos”. Lúcia 

Helena Toledo Scrivano 
– Programadora de 

Materiais

“Em função das entradas de 
novas máquinas e diversidade 

de produtos, existe um 
aprendizado constante nas 
atualizações de processos”. 
Júlio José Correia Mendes 
e João Carlos de Moura - 

Tecnólogos 

“A inspeção dos produtos garante 
que os fios a serem produzidos 

tenham a qualidade adequada 
às especificações”. André Damião 

Duarte – Auxiliar Qualidade
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A Esmaltagem foi uma das áreas que recebeu forte investimento ao longo dos últimos cinco anos, não só em infraestrutura mas 
também em novos equipamentos. Os colegas que trabalham no setor vêm correspondendo às expectativas, trabalhando sempre 

em sintonia com a Empresa. O grande diferencial da equipe é a comunicação entre as pessoas que direta ou indiretamente estão 
relacionadas com a área. Isso faz com que todo o processo funcione adequadamente, desde a entrada da matéria-prima, no 

Almoxarifado, até o envio do produto, feito pela Expedição. Acompanhe, a seguir, o que pensam os colegas que representam as etapas 
fabris desse processo.
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“Na área de metalurgia, há 

o aprendizado constante 
visando a melhoria contínua”. 

Vanildo Bueno Monteiro - 
Operador de máquinas



O diferencial da esmaltagemO diferencial da esmaltagemO diferencial da esmaltagem

“As máquinas novas geram muitas 
vantagens entre elas, capacidade 

maior de produção, competitividade, 
qualidade de produto e principalmente 

nosso aprendizado com novas 
tecnologias”. José Ailton Domingues do 

Amaral – Operador de máquinas

N os últimos cinco anos, 
a Fábrica de Cerquilho 
aumentou em quase 

40% a sua área construída. A 
Unidade passou de 25.000 m2 
para 35.000 m2. A maior parte 
– 8.400 m2 – foi destinada 
para a ampliação do enfaixa-
mento com papel e CTC, da 
esmaltagem horizontal e para 
a construção do novo conjun-
to administrativo, entre outras 
áreas. Os 1.600 m2 restantes fo-
ram planejados para abrigar a 
nova sede do Clube. Tudo isso 
para manter a PPE na liderança 
na fabricação de fios e cabos 
para enrolamentos no mercado 
nacional, bem como aumentar 
a sua participação no mercado 
internacional.

Mas não foi apenas em 
infraestrutura que a Empresa 
ficou mais forte. Somando os 
investimentos feitos nas duas 
Unidades, a PPE também ga-
nhou, nesse mesmo período, 19 
novas máquinas, para a área 
de especiais, metalurgia e para 
a área de  esmaltados, além 
de diversos dispositivos indis-
pensáveis para o funcionamen-
to da atividade. Outro índice 
importante diz respeito ao 
quadro de funcionários: desde 
que a Empresa tornou-se PPE 
houve um aumento de 25% no 
número de empregados.

Todos esses dados compro-
vam que, desde a criação da 
PPE, a visão foi de crescimento 
contínuo. Todo investimento 
previsto esteve sempre direcio-
nado para o comportamento 
do mercado e para as ten-
dências dos setores com maior 
potencial de crescimento. Isso 
permitiu à Empresa planejar de 
forma adequada seus meios de 
produção, buscando os me-
lhores equipamentos existentes 
no mundo. O resultado é que, 
hoje, a Fábrica está entre as 
mais modernas do segmento.

Investimentos 
garantiram o 
desempenho 
da empresa

10

3

7

A Esmaltagem foi uma das áreas que recebeu forte investimento ao longo dos últimos cinco anos, não só em infraestrutura mas 
também em novos equipamentos. Os colegas que trabalham no setor vêm correspondendo às expectativas, trabalhando sempre 

em sintonia com a Empresa. O grande diferencial da equipe é a comunicação entre as pessoas que direta ou indiretamente estão 
relacionadas com a área. Isso faz com que todo o processo funcione adequadamente, desde a entrada da matéria-prima, no 

Almoxarifado, até o envio do produto, feito pela Expedição. Acompanhe, a seguir, o que pensam os colegas que representam as etapas 
fabris desse processo.



A concorrência, no atual cenário do mundo dos negócios, é implacável e 
intensa. Para ser bem sucedido em um ambiente como esse, as pessoas 
envolvidas com vendas precisam, em um determinado momento de suas 

vidas profissionais, mais do que simplesmente motivação e bom relacionamento 
com os clientes: elas precisam oferecer algum diferencial.

Este diferencial está numa nova abordagem, que deve contemplar a clara 
identificação dos objetivos, problemas e necessidades do cliente ou prospect. 
Somente depois de se atingir os objetivos, solucionar os problemas e satisfazer as 
necessidades do cliente é que podemos dizer que a venda está em andamento 
e que poderá ser concretizada com boas possibilidades.

Para que os profissionais de venda de hoje possam ser considerados um recurso 
inestimável pelos seus clientes e prospects é preciso que haja uma mudança de 
postura e visão de forma que estejamos atentos ao foco do foco cliente. Para 
isso, acreditamos que este profissional deva ter algumas características que os 
diferencie do profissional tradicional:

Essa abordagem também é a que permite que, durante ao processo de 
identificação das necessidades do cliente, o profissional de vendas possa iniciar 
o processo de transferência do conceito de valor percebido do seu portfólio de 
ofertas (produtos e ou serviços) para que a questão preço não venha a ser o 
único fator de decisão de compra.

É, também durante este processo de identificação, que o profissional de vendas 
inicia a qualificação de cada oportunidade, buscando com os interlocutores a 
identificação das pessoas chave que influenciam na decisão da compra, ou seja, 
quem “assina o cheque”, quem são os beneficiários e usuários de nossos produtos 
e ou serviços, e eventualmente quem seriam as pessoas que, por alguma razão, 
poderiam ser nossos adversários em uma determinada oportunidade.

O profissional de vendas de hoje, deve estar preparado para conversar, com 
cada uma destas pessoas-chave criando “diálogos inteligentes”, de modo a poder 
mostrar o valor de sua oferta e de seus benefícios. A preparação do profissional 
de vendas de hoje é fundamental, uma vez que, ao longo dos anos, houve a 
formação de uma nova geração de compradores que, 
na verdade, sabem muito sobre nossos produtos e ou 
serviços e não querem mais ser atendidos por vendedo-
res que os tratem da forma tradicional, tentando vender 
por persuasão, lidando com objeções, ou oferecendo 
descontos.

Os compradores de hoje querem vendedores que 
sejam seus parceiros e consultores de negócios e que 
os ajudem a fechar a compra. Que tal aceitarmos es-
tes desafios e novas abordagens para fazer parte de 
uma nova geração de profissionais de venda e sermos 
reconhecidos como um recurso inestimável para nossos 
clientes e prospects?  

André Paulo Hermann
Diretor da TDC Educação Corporativa

Construindo uma nova 
geração de profissionais de 

vendas
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A PPE foi selecionada pelo Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior para integrar, 

junto com outras 85 empresas da missão 
empresarial brasileira ao Oriente Médio, 
realizada entre os dias 12 e 16 de abril. 
O objetivo deste tipo de missão, pro-
movido pelo MDIC em parceria com o 
Ministério das Relações Exteriores, é de 
incrementar as exportações brasileiras em 
mercados ditos “não-tradicionais”. 

Os setores de alimentos, bebidas 
e agronegócio foram as vedetes da 
missão, afinal, o Oriente Médio é uma 
região árida com uma agricultura pou-
co desenvolvida e países pouco indus-
trializados. A produção de petróleo e 
seus derivados é uma riqueza e tanto, 
mas a riqueza é mal distribuída e em 
muitos lugares a população – cerca de 
270 milhões de habitantes - carece de 
recursos básicos. “Nosso foco foram os 

fabricantes de transformadores, de 
geradores e a manutenção/reparo de 
motores elétricos”, lembra o gerente 
de Exportação e Vendas, Jaime Urgell, 
que participou da missão represen-
tando a PPE.

“Só para efeito de comparação, 
no ano passado a PPE exportou 260 
toneladas de produtos para o Para-
guai, país que é pouco industrializado 
e possui uma população de apenas 
6 milhões de habitantes. Ou seja, há 
oportunidades no Oriente Médio. E, 
apesar dos principais parceiros comer-
ciais destes países serem empresas 
da União Européia, Turquia e China, 

que possuem preços muito competitivos 
e a logística ser muito favorável, tudo 
é uma questão destas oportunidades 
serem trabalhadas e é o que está sendo 
feito”, acrescenta Jaime.

Além de empresas interessadas em 
distribuição e fabricantes de transfor-
madores, a PPE aproveitou o evento 
para fazer contatos e definir um ou 
dois representantes da Empresa para 
atuar na região. “Estou confiante em 
conseguirmos mais uma conquista 
para PPE”, acrescentou o colega.

exportação em 
ritmo acelerado

A PPE aproveitou mais uma excelente oportunidade 
para promover a marca nos Estados Unidos. Junto com 
a Piremag, a Empresa foi uma das participantes da 
Feira de Transmissão e Distribuição, realizada de 19 a 
22 de abril, em Nova Orleans. Além de expor diversos 
produtos, como cabos transpostos, retangulares isolados 
com fibras, retangulares e redondos Esmaltados, as duas 
empresas promoveram um jantar para cerca de 30 
clientes norte-americanos e canadenses. Na ocasião, 
Cesar Canali, realizou palestra abordando aspectos 
do mercado internacional de cobre. O palestrante é 
diretor da MF Global, uma instituição financeira que 
opera no mercado futuro de cobre.

Mais fortalecimento 
para a marca, nos 

estados Unidos
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Qualidade 
premiada 
pela areva
A galeria de troféus e certificados da PPE 

não para de crescer. Desta vez o reco-
nhecimento veio da Areva Transmissão 

e Distribuição de Energia Ltda. A empresa 
escolheu seus 20 melhores fornecedores, 
premiados durante evento realizado no dia 
15 de abril, na Unidade de Itajubá (MG). 

Para escolher os parceiros que mais 
se destacaram em 2009, a Areva levou 
em consideração critérios como Logística 
(pontualidade e flexibilidade), Qualidade 
(conformidade, ISO 9000-Sistema da Quali-
dade, tratamento das não conformidades), 
Competitividade, Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente, além de Assistência Técnica. 

“Ser reconhecido e premiado pela Areva 
é motivo de grande satisfação, pois em 
meio a uma crise mundial, a PPE não mediu 
esforços para atender com excelência nossos 
clientes. Este prêmio indica que estamos 
cada vez mais sólidos na conduta de nossa 
Missão e nossos Valores”, destaca o gerente 
de vendas Antonio Marcio Zarpelão. Arnaldo 
Pantarotto, representante Comercial que 
atende a Areva, concorda: “Receber esse 
prêmio é uma satisfação muito grande, é 
um reconhecimento muito importante do 
trabalho de toda a equipe da PPE, já que 

atendemos a Empresa há muitos anos”.
A Areva T&D na unidade de Itajubá fa-

brica, entre outros produtos, transformado-
res para instrumentos de alta e extra-alta 
tensões até 800 kV, reatores, bobinas de 
bloqueio, disjuntores, chaves seccionadoras 
e para-raios. A PPE fornece à empresa fios 
esmaltados redondos e retangulares em 
cobre e alumínio, entre outros produtos. 

“A premiação é mais do que merecida, 
pois a PPE tem sido nossa parceira por vá-
rios anos. E em 2009 não foi diferente... Foi 
mais um ano de sucesso nos negócios entre 
nossas empresas. Parabéns a toda equipe 
da PPE”, destaca a gerente de Vendas, Laís 
Valente. O gerente de Qualidade da Areva, 
José Abel Bustamante, também elogia a 
parceria entre as duas empresas. “O que 
tenho mais em conta é a disponibilidade 
e o profissionalismo da PPE Fios em aceitar 
nossos desafios, desde o desenvolvimento 
e a fabricação exclusiva dos fios de cobre 
esmaltados retangulares, até o sucesso do 
desenvolvimento dos cabos de alumínio 
esmaltados para reatores. Parabéns aos 
amigos da PPE Fios e obrigado por essa 
parceria de tantos anos”, acrescentou.  

SIEMENS - Emerson Marinho e Mauricio 
Machado, da área de transformadores de 
força e distribuição da Siemens, estiveram 
em Cerquilho no dia 20 de maio para 
analisar as tendências de mercado e os 
reflexos dos volumes de produtos especiais 
previstos para o futuro. Antonio Marcio Zar-
pelão, Roberto Junqueira, Celso Cipelli e 
Marcos Antonio Marcom acompanharam 
os visitantes durante a visita.

TECUMSEH – Antonio Márcio Zarpelão, 
Vainer Grizante Júnior e Luciano Ciapino 
receberam, no dia 28 de abril, representantes 
da Tecumseh, fabricante de compressores 
herméticos. Hedeo Jorge, Eduardo Baeta 
e José Bonora visitaram a Fábrica de fios 
esmaltados, além de analisar e implementar 
o grande aumento dos volumes do produto 
adquirido pela Tecumseh para os próximos 
meses. O grupo aproveitou a oportunidade 
para discutir as tendências de mercado. 

ISOLET – Também no dia 28 de abril a 
PPE recebeu outro importante cl iente. 
Marcos Faria e Mayana Saliba, da Isolet, 
conheceram a produção, acompanhados 
de Thiago Gaiotto de Godói, Odair Viola 
Sabbag e Antonio Márcio Zarpelão. A em-
presa é fabricante de transformadores de 
potência e Corrente TP e TC.

REMY - No dia 25 de março, a PPE recebeu 
a visita de Carlos Carneiro, da Remy, cliente 
que atua no segmento automotivo. José 
Clodoaldo Massuia, Vainer Grizante Jr. e 
Celso Luiz Cipelli apresentaram a Fábrica, 
em especial a área de Esmaltagem, onde 
o visitante pôde conhecer o processo de 
esmaltação de fios redondos. Trata-se do 
principal produto adquirido pela empresa, 
util izado na fabricação de  motores de 
partida.
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Acrescente o esporte à sua vida!

a agitação no 
sesI já começou

A PPE está participando do campe-
onato regional promovido pelo SESI de 
Tatuí. Nos próximos meses, o torneio de 
bilhar e a continuação do torneio de 
truco prometem agitar todo o pessoal. 
As datas dos jogos e o placar podem 
ser conferidos nos quadros de avisos do 
Clube e também na Fábrica.

Outra modalidade onde há sempre 
fortes emoções é o torneio de futebol 
de campo. Em sua primeira fase, 14 
equipes de várias empresas da região, 
como Tatuí, Cerquilho e Cesário Lange, 
estão disputando o troféu de campeão 

regional. Os jogos acontecem aos do-
mingos, no Campo do Sesi, em Tatuí. A 
primeira etapa tem previsão de término 
no começo de junho.

Além dos gramados, o pessoal da 
PPE também vem marcando presença 
nas quadras. Iniciado recentemente, 
o torneio de futebol de salão do Sesi 
reúne 22 equipes e tem previsão de 
término em meados de junho, quando 
serão conhecidos os classificados para 
a segunda fase da competição. 

nova conquista no tênis

Q uem continua conquistando 
bons resultados é o colega 
Thiago Gaiotto de Godói. Re-

centemente ele conquistou o vice-
campeonato no torneio de Piracicaba 
(Clube Cristovão Colombo), válido 
pela Federação Paulista de Tênis. 
A competição aconteceu nos dias 
1º e 2 de maio, e contou com a 
participação de 118 atletas, vin-
dos de várias cidades do interior 
de São Paulo.
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Além da Copa do Mundo que vem por aí, o 
pessoal da PPE também tem outros bons motivos 
para aderir ao esporte, seja como torcedor ou 

como atleta! Não faltam competições, de todos 
os tipos e para todos os gostos.

Com 44 duplas inscritas, o 
campeonato interno de truco 
está entrando em reta final. 
Os jogos acontecem no Clube, 
às terças, quartas e sextas, a 
partir das 19h. O primeiro e 
segundo lugares receberão 
troféus. A classificação geral 
pode ser conferida nos qua-
dros de aviso do Clube e da 
Fábrica.

Para quem se considera um 
“Rui Chapéu”, o torneio de bilhar 
é a oportunidade para quem 
é bom de taco. As inscrições 
já estão abertas. Os formu-
lários estão disponíveis com 
os representantes das turmas. 
Verifique os nomes nos quadros 
de avisos. Os três primeiros lu-
gares receberão troféus.

Em setembro, quando o clima de 
Copa do Mundo já se dispersou – ou 
não, se a Seleção Brasileira trouxer o 
Hexa – é hora do time da PPE defender 
a camisa, dessa vez em uma quadra 
de grama sintética. Isso porque, está 
previsto um campeonato de futebol so-
ciety que contará com a participação 
de cerca de 12 empresas convidadas. 
Além disso, será hora também de juntar 
os amigos e montar um time, já que logo 
após o fim desse campeonato externo, 
terá início um campeonato interno da 
mesma modalidade.

Para o diretor de Esportes do CAP, 
Natalino Valêncio Dias, os campeonatos 

regionais são muito importantes para que 
outras pessoas conheçam a PPE. “Além 
disso, os funcionários das várias empresas 
aproveitam a ocasião para trocarem ex-
periências entre si”, afirmou. A integração 
e a confraternização também são um 
dos focos principais quando o assunto 
são os campeonatos internos. 

“Essa é uma maneira de promover a 
interação entre os colegas e também 
de promover o Clube. Há pessoas que 
só se encontram durante o horário de 
trabalho e, com isso, não têm chance 
de estreitar a amizade. Com os campe-
onatos internos, todos se encontram e 
confraternizam”, concluiu Natalino.

em setembro, 
mais novidades!

Acrescente o esporte a sua vida!

e na PPe...


