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 SAÚDENós e os 
DESAFIOS 
de 2015

Enfim 2015 chegou e 
com ele chegaram 

novos desafios. Além da retração do 
mercado sentida fortemente em 2014, 
resultado de fraco desempenho de 
nossa economia, o novo ano também 
não projeta grande crescimento. 
Além dos ajustes fiscais necessários 
na política econômica do país, a 
grave crise hídrica sem precedentes 
certamente forçará a população 
e a indústria a economizar água e 
energia elétrica e a alternativa será 
buscar outras fontes como eólicas 
e termo elétricas, esta última com 
geração cara e poluidora.

Mas nem só as mazelas caracterizam 
o ano que se inicia. É hora de usarmos 
de toda nossa criatividade e, mais 
do que nunca, procurarmos ser 
eficientes em tudo que produzirmos, 
buscando dessa forma melhorar a 
nossa competitividade. Portanto o 
momento é de reflexão e de ações 
rápidas que nos possibilite alcançar 
os resultados necessários ao nosso 
negócio permitindo investimentos e 
o fortalecimento da indústria como 
um todo.

E como estamos falando em desafios, 
entendo que chegou a hora de 
fazermos mais com mais! Ou seja, mais 
esforço, mais dedicação, mais ousadia, 
mais determinação, mais garra e mais 

c o n f i a n ç a , 
pois só assim 
venceremos 
m a i s  e s s a 
batalha.

José 
Antonio 
Cortez 
Galan 
Diretor 
Comercial

Pressão arterial, diabetes e obesidade foram 
os temas do “Programa Saúde Viva: 

Viva Bem”, realizado nos dias 24, 25 de setembro e 6, 7 
de outubro. Além de exames para identificar os níveis de 
pressão arterial e de açúcar no sangue, o evento tam-
bém possibilitou aos 241 participantes a oportunidade de 
verificar o Índice de Massa Corporal (IMC), que avalia a 
quantidade de gordura no organismo. Com os resultados 
em mãos, os colegas puderam comparar os números aos 
registrados na edição de 2013 do evento, constatando 
assim a evolução ou não dos indicadores. Para estimular a 
participação dos colegas, os organizadores promoveram o 
sorteio de duas bicicletas, cujos vencedores foram Arnaldo 
Machado, da Expedição, e Fernando Luiz Oliveira, da área 
de Produtos Especiais. A estratégia de divulgação incluiu a 
fixação de cartazes com o cronograma do evento, além 
de explicação sobre os três temas e carta convite nominal 
a cada empregado.
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Viva mais e 
muito melhor!

Diversão e assunto sério 
no Dia das Crianças

O Dia das Crianças nunca 
passa em branco na 

PPE. No dia 19 de outubro, a Empresa 
preparou uma programação especial. 
Com a monitoria de SESI/Tatuí, 35 fi-
lhos e fi lhas de colegas passaram o 
dia no CAP, participando de jogos e 
brincadeiras. Além de lanches, rece-
beram kit de sorvete, pirulito e revistas 

com histórias em quadrinhos. No final, 
os pais foram convidados a participar 
da palestra “Saúde da Criança “, pro-
ferida pela médica pediatra Marília G. 
Moretti. Todo ano, o “Programa Saúde 
Viva: Viva Criança” é realizado nessa 
época, com o propósito de reforçar a 
importância dos cuidados com a saúde 
da garotada.    

Arnaldo

Fernando
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 BOAS PRÁTICAS

Brigada de Emergência 
em evolução permanente
Nos últimos três anos, a PPE passou a adotar comportamento 
diferenciado em relação à sua Brigada de Incêndio, indo 
além do que determina a Lei. Os resultados têm sido sur-
preendentes e a comunidade interna agradece! 

Planejar e realizar exercícios simulados que 
envolvessem toda a Fábrica, para ga-

rantir que todos soubessem se comportar de maneira segura 
em um possível cenário de emergência. Este foi o ponto de 
partida para que, em 2012, a PPE imprimisse um novo ritmo 
aos trabalhos voltados para a prevenção de incêndio.

Nesse sentido, a Brigada de Emergência passou a ter um papel 
ainda mais importante. Afinal, era necessário elevar os níveis 
de preparação dos brigadistas e de conhecimento da planta 
da empresa, além de aumentar a interação entre a equipe. 
Para tanto a PPE estruturou um organograma específico com 
atribuições definidas para cada um dos membros, e intensificou 
os treinamentos sob essa nova ótica.

“Desta forma, conseguimos uma evolução enorme no compor-
tamento dos brigadistas, com engajamento nos treinamentos, 
simulados e no dia a dia”, destaca o técnico de segurança de 
Cerquilho, Anilton Alves de Menezes. O empenho da equipe 
já foi colocado à prova em situações de emergência, e os 
resultados foram significativos, pois os brigadistas contiveram o 
sinistro, preservando a integridade física dos colegas e evitando 
prejuízos patrimoniais significativos. Muitas novidades, entretanto, 

ainda estão por vir. “Como existe sempre a possibilidade de 
melhorar, o próximo passo é trazer ainda mais a questão da 
prevenção para a rotina dos brigadistas. A ideia é que esta 
equipe, cada um em sua rotina de trabalho, antecipe, iden-
tifique e intervenha em situações que possam gerar riscos”, 
acrescenta Anilton. 

Hoje, a cultura da prevenção já começa a ser percebida, pois 
os brigadistas também estão auxiliando na conservação dos 
equipamentos, alertando situações de risco e equipamentos 
obstruídos, ou mesmo dando sugestões nos assuntos ligados 
à Brigada. “Os investimentos valeram a pena. Ganhamos uma 
fábrica mais segura, com pessoas mais bem preparadas e 
prontas para responder à necessidade. Afinal, a prevenção 
sempre é o melhor remédio”, finaliza o colega.

A foto acima mostra alguns brigadistas que participaram do 
Treinamento sobre Brigada de Incêndio e Emergência Química, 
realizado de outubro a dezembro, no Campo de Provas da RH 
Treinare em Votorantim, completando a reciclagem prevista.

A Sipat 2014 movimentou a 
PPE com uma pro-

gramação diversificada. O eixo Liderança, 
iniciado em setembro, incluiu a realização 
de Pesquisa sobre Segurança do Trabalho, 
além de Treinamento sobre Segurança 
do Trabalho para Gestores, 
que contou com a partici-
pação de 20 colegas. As 
duas ações objetivaram o 
alinhamento dos concei-
tos e abordagem sobre o 
Comportamento Seguro no 
trabalho e o papel do Gestor.

De 6 a 17 de outubro foi 
a vez da programação do 
Eixo Palestra, cujas ações 
tiveram por objetivo refor-
çar os conceitos e práticas 
de segurança no trabalho e no trânsito. 
261 empregados e funcionários terceiri-
zados assistiram às palestras “Acidente 
no Trânsito” (ministrada pelo secretário 
de Trânsito, Segurança e Defesa Civil de 

Cerquilho, Tenente José Ademir Gonse) 
e “Comportamento Seguro” (conduzida 
pelo técnico de Segurança da PPE Fios, 
Anilton Alves de Menezes).

Já o Eixo Emergência incluiu a realização 
de Simulado de Emergência com Brigadista, 

com o tema “Utilização da Carreta de LGE 
(Líquido Gerador de Espuma)”. Promovi-
da nos dias 8, 9, 15 e 17 de outubro, a 
iniciativa envolveu 60 Brigadistas. O foco 
foi o atendimento aos Sistemas SGA e SST 

e capacitação da Brigada. 

Outras ações estiveram ligadas ao Eixo 
Comunicação, como a afixação de faixa 
Alusiva ao Evento, Banner com o Tema 
da SIPAT, Atividade Motivacional “Liga 
Respostas” aplicada durante a Palestra 

e a avaliação sobre Compor-
tamento Seguro, realizada ao 
final das apresentações. Um 
dos pontos altos foi o espelho 
grande instalado na Portaria, 
com os dizeres “Espelho, espelho 
meu. Existe alguém mais...... 
(importante) que eu?” Tudo isso 
para reforçar a importância do 
trabalhador na empresa. Todos 
os colegas que responderam o 
“Liga Respostas” participaram 
do sorteio de 70 camisetas da 

SIPAT e, ao final de todas as turmas, foi 
sorteado um ventilador de mesa doado 
pelo cliente Venti Delta. O vencedor foi 
Gleicimar Gaspar de Souza, da Expedição.

SIPAT 2014 foca em Acidente Zero
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1 Há quanto tempo você se dedica 
à música e qual estilo você mais 

gosta? 
JOSSÉ - A música faz parte do meu co-
tidiano há cerca dezesseis anos. Gosto 
muito de jazz e blues, principalmente 
por causa dos metais e pelo ritmo de-
finido deste tipo de música. 

2 Como você se envolveu com essa 
atividade?

JOSSÉ - Na realidade, praticamente 
todos de minha família são músicos 
amadores. Aprendi a tocar viol ino, 
porém, toco também - e gosto ainda 
mais - de instrumentos de sopro. Por 
isso, gosto muito de Bach.

3 Quais os critérios para a escolha 
do instrumento?

JOSSÉ - Na igreja que frequentava, sem-
pre ouvia o som do violino, e achava 
muito bonito sair aquele lindo som de 
um instrumento tão pequeno.

4 Como desenvolveu essas habilidades?
JOSSÉ - No aprendizado do violi-

no, frequentei o Conservatório de Tatuí 

durante aproximadamente um ano e 
meio, além de ter tido aulas na igreja. 
Já os instrumentos de sopro, aprendi 
um pouco com meu pai, e sabendo o 
básico passei a treinar para melhorar a 
execução. Atualmente, pratico em casa 
cerca de dois a três dias por semana.

5 Já participou de alguma apresen-
tação pública?

JOSSÉ - Na escola participei duas ve-
zes da abertura da olimpíada cultural, 
tocando o Hino da Independência, no 
Ginásio Ayrton Senna em Itapetininga. 
Foi uma experiência diferente, pois o 
que para você, devido à família princi-
palmente, acaba virando meio rotina, 
para os outros é algo que eles nunca 
viram e ouviram pessoalmente.

6 A música ajuda no seu cotidiano 
profissional? Como?

JOSSÉ - Acredito que você, de uma 
certa forma, elimina a carga de estresse 
do dia-a-dia se concentrando em algo 
diferente. Portanto, eu creio que me 
ajuda no trabalho, sim.

No dia 8 de novembro, 10 colegas 
foram homenageados por 

tempo de serviço, participando de um almoço 
especial que reuniu a Diretoria da PPE, respectivas 
chefias e esposas. Cada empregado recebeu 
um presente e um pin PPE como recordação.

FORD Por solicitação do cliente Brose, 
a PPE promoveu encontros, 

entre outubro e dezembro, abordando o tema 
“Ética nos Negócios, Condições de Trabalho e 
Meio Ambiente como Elementos da Respon-
sabilidade Social”. A iniciativa envolveu 112 
colegas da cadeia da linha automotiva e teve 
como objetivo disseminar conceitos da Ford 
(cliente da Brose), buscando a conscientiza-
ção da cadeia de fornecimento, no sentido 
de conhecer e respeitar a legislação local, as 
orientações e os requisitos de clientes. 

RESTAURANTE  Bonito e moder-
no. Assim ficou o 

restaurante após reforma realizada no final do 
ano passado. As mudanças foram necessárias 
para adequar o local à legislação e aos sistemas 
de gestão, reforçando ainda mais a cultura 
da melhoria contínua característica da PPE.

BIBLIOTECA Você já conhece 
a Bibl ioteca da 

PPE? Lá estão disponíveis obras organizadas por 
diferentes áreas: Administração e Economia, 
Contábil, Financeira, Estatística, Direito, Brasil, 
Técnicas, RH, Qualidade, Vendas e Marketing, 
Romance e Aventura. A responsável pela re-
serva dos volumes é a Romilda Cocchi, que 
atende no Ramal 9220 ou pelo e.mail:romilda.
cocchi@ppefios.com.br. Os empréstimos são 
feitos por um prazo de 15 dias, que podem 
ser renovados. A relação completa dos títulos 
você encontra na tela de abertura da Intranet 
ou Quadro de Avisos ao lado do Banco.

Ele ingressou na PPE no dia 13 de 
fevereiro de 2012, como Auxiliar de 
Produção, passando em seguida 
a Operador de Máquinas na área 
de Cabo Transposto. Em setembro 
de 2013, assumiu um novo desafio: 
começou a trabalhar como Vende-
dor Interno na área Comercial. Aos 
23 anos, Jossé Batista Brumer Júnior 
tem na música uma de suas prin-
cipais paixões, como você poderá 
conferir na entrevista a seguir:

Do violino aos 
instrumentos de sopro

 POT PORRI

PARABÉNS, VETERANOS!PARABÉNS, VETERANOS!

35 ANOS
CELSO LUIZ CIPELLI
PAULO CESAR CORREA

30 ANOS
JOSE ADEMIR NUNES25 ANOS

MARIO INOCENCIO
TANIA MARIA QUINALIA TULLIO

VALDEMAR INACIO PIRES 

20 ANOS

FABIO PASSOS BEGLIOMINI

FRANCISCO CARLOS MENEGUEL

LUIZ CARLOS ANACLETO

PAULO SERGIO VALENTIM THEODORO



A deliciosa receita desta edição é 
uma contribuição da técnica de 
Enfermagem do Trabalho, Maria 
Aparecida da Silva Cato, funcionária 
da Clínica São José que trabalha 
conosco na Assistência Médica.

INGREDIENTES
5 ovos
1 vidro de leite de coco
1 vidro de leite de vaca
3 xícaras de (chá) de açúcar

4 xícaras de (chá) de farinha de trigo
200 g de margarina
1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de Fazer - Bater as gemas, 
margarina e açúcar até ficar um 
creme fofo. Colocar o leite de 
coco, leite de vaca, a farinha e 
bater bem. Colocar o fermento 
e por último as claras em neve, 
misturando delicadamente. Levar 
para assar. Depois de assado e, 

ainda quente, cobrir com a calda. 
Pode ser servido em temperatura 
ambiente ou gelado.

CALDA
2 xícaras (chá) de água
1 xícara (chá) de açúcar
1 pacote de coco de 100 gr

Modo de fazer - Levar ao fogo 
a água e açúcar. Quando ferver, 
colocar o coco, mexer e desligar.

 LAZER & ESPORTE

FUTEBOL No dia 16 de 
dezembro foi 

realizada a final do I Campeonato Interno 
de Futebol Society, iniciado em 26 de 
setembro. Seis times envolvendo colegas 
da PPE, Elantas e J. Nunes participaram 
da competição. O título ficou com a “É 
Mio” que derrotou “Os Peraltas”, por 2 
a 1.  Após a premiação, a animação 
ficou por conta do Grupo do Pagode, 
que agitou ainda mais o local. TRUCO No dia 26 de setem-

bro, aconteceu a final 
do Campeonato 
Interno de Truco 
2014. Provasi e 
Fernando leva-
ram a melhor, 
vencendo os co-
legas Crist iano 
Alves e Vagno 
de Fre i tas.  O 
C a m p e o n a t o 

teve início no dia 30 de julho, reu-
nindo 50 duplas representantes da PPE 
e da Elantas.

PIPA Lanche e muita diversão 
marcaram o encerramento 

do I Torneio de Pipa do CAP, promovi-
do no dia 29 de setembro. Monitores 
do SESI ensinaram os participantes a 
confeccionar e empinar Pipa. O evento 
deixou o céu colorido e com um visual 
diferente!  

Mais uma vez, um dos 
grandes eventos do 

ano aconteceu em dezembro, com 
a realização das confraternizações 
de Natal. Em Joinville, 42 pessoas 
participaram do jantar promovido 
na noite do dia 18, no Restaurante 
Rudnik. Além de servir um delicioso 
rodízio, o local também disponibiliza 
um espaço para a criançada, com 
cama elástica e piscina de bolinhas. 
A animação foi constante!

Já os colegas de Cerquilho e São 
Paulo estiveram reunidos no dia 21.12, 
em evento realizado no Sesi de Ta-
tuí. No total, 700 pessoas, incluindo 
familiares, prestigiaram o encontro. 
A programação incluiu churrasco, 

lanche, pastel, sorvete, churros, al-
godão doce, frutas e bebidas. Para 
a criançada, cama elástica, piscina 
de bolinhas, pula-pula e futebol de 
sabão, além de piscinas, campo 
de futebol e quadra de areia. Os 
destaques foram a apresentação 
dos integrantes do Projeto Gurí e a 
tradicional chegada de Papai Noel.

As comemorações de final de ano 
já haviam sido iniciadas no começo 
do mês, com a entrega dos brin-
quedos aos filhos dos empregados 
com até 13 anos de idade e a dis-
tribuição da cesta de Natal com 
o kit Fiesta. Tudo isso como forma 
de agradecimento pelo empenho 
durante o ano!

5

Já provou o Bolo Toalha Felpuda?

As cores e os sabores do Natal

JOINVILLE

CERQUILHO
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Feras em robótica!

A Pesquisa de Satisfação 
dos Clientes é 

realizada a cada três anos pela PPE. Trata-se 
de uma forma de monitorar a percepção de 
um de seus principais públicos de interesse 
e verificar se a organização atendeu suas 
expectativas, o que é, inclusive, requisito 
das normas ISO 9000 e ISO/TS 16949.

A pesquisa mede a qualidade externa ou 
desempenho da empresa em seu negócio, 
indicando caminhos para as decisões futuras 
de comercialização e marketing. Por meio 
dela é possível obter informações precisas 
e atualizadas quanto às necessidades dos 
clientes, conquistar uma relação de lealdade 
baseada em ações corretivas e desenvolver 
confiança em função de maior aproxima-
ção com quem adquire nossos produtos.

A informação sobre o nível de satisfação 
dos clientes constitui uma prioridade de 
gestão da PPE, a qual está comprometi-
da com a qualidade de seus produtos e 
serviços e, por conseguinte, com os re-
sultados alcançados. Por isso, a pesquisa 
visa também alavancar a produtividade e 
competividade da empresa, maximizando 
a sua rentabilidade.

Na última Pesquisa de Satisfação realizada 
no ano passado, foram selecionadas 63 
empresas de todos os segmentos de atuação 
da PPE. O formulário possuía 38 questões 
relativas ao suporte de venda, produtos, 
prazos de entrega, serviços técnicos e co-

merciais, e-commerce e um comparativo 
de desempenho perante à concorrência.

Depois de tabulados os resultados, a Alta 
Direção reuniu todas as áreas da Empresa 
envolvidas, para avaliarem as respostas e 
os comentários recebidos dos clientes. A 
partir daí foi estabelecido um conjunto de 
ações para os pontos de melhoria levan-
tados. Veja, no quadro abaixo, cada uma 
das etapas da nossa pesquisa!

Um dos pr inci- pais 
fa to res  de 
s u c e s s o 
da  Pe s -
quisa de 
Satisfação 
dos Clien-
te s  fo i  o 
desempenho d e 
Erasmo Xavier. Uti- l i z a n d o 
seus conhecimentos de informática, 
ele elaborou os questionários de uma 
forma simples e objetiva, facilitando - e 
muito - o retorno das respostas. “Pre-
cisamos simplificar a forma da coleta 

dos dados das respostas dos 
questionários para que não 
demandasse muito tempo 
para a tabulação dos dados”, 
explica o colega. Além disso, o 
questionário pôde ser enviado 
via e-mail, ao contrário da 
pesquisa anterior, efetuada via 
E-Commerce, o que de certa 
forma dificultava o envio das 
respostas. Com o processo 
simplificado, dos 63 clientes 
convidados para preencher 
os questionários, apenas seis 
(10%) não responderam. Na 
pesquisa anterior, este índice 
chegou a 32%. Outro avan-
ço foi a estratificação dos 
resultados obtidos, efetuada 
por meio de pontuações e 
sinalizada por intermédio de 
cores vermelha, amarela ou 
verde, variando conforme os 
valores obtidos.

 COMUNIDADE

 EM ALTA

Além da rotina 
do dia a dia

Pesquisa monitora
a satisfação de
nossos clientes

SELECIONAR os principais clientes da PPE.

REVISAR as perguntas do questionário da pesquisa 
anterior e adequá-las aos assuntos que precisam 
ser monitorados.

DEFINIR a lista dos profissionais para preenchimen-
to dos questionários com os respectivos e-mails.

ELABORAR carta para envio aos clientes junta-
mente com os questionários, sendo responsabi-
lidade dos vendedores e assistentes técnicos o 
seu envio via e-mail e também da cobrança do 
retorno da resposta.

TABULAR as respostas e encaminhá-las para ava-
liação da Alta Direção da Empresa.

CONTATAR pessoalmente os clientes para me-
lhor entendimento das respostas com observações 
mais significativas

ELABORAR plano de ação visando melhorias da 
nossa qualidade do produto e serviços.

Tamiris Lemes, Sophia Daros, André Mathias, Renan 
Martiena, Gabriel Pescantini e Julia Nogueira

Não são apenas os profissionais 
da PPE que são talentosos. Os 

filhos de muitos colegas também já dão 
sinais que terão um futuro brilhante. É o 
caso de Sophia Daros e Juliana Nogueira, 
filhas de Flávio Cuba do Amaral (vendas 
Internas) e Miriam Aparecida Cardoso No-
gueira Cassaro (Administrativo/Fiscal). Nos 
dias 11 e 12 de novembro, elas integraram 
a equipe Cerquibóticos e representaram 
o Sesi José Pilon no Torneio Sesi SP de Ro-
bótica, realizado em Presidente Epitácio. 
A iniciativa tem como objetivo despertar 
nos alunos competências e habilidades 
em diversas áreas do conhecimento. O 
tema do evento foi “World Classes”, ou 

seja, como os alunos gostariam de apren-
der de uma maneira mais fácil, diverti-
da, prazerosa algum conteúdo que têm 
dificuldade. Os Cerquibóticos realizaram 
pesquisas e perceberam que os alunos 
do Fundamental 2 (6º ao 9º Ano) apre-
sentavam dificuldades em redigir textos 
devido à falta de leitura. Para incentivá-
-los, a equipe desenvolveu um aplicativo 
para celular e um site chamado KoobBox, 
uma rede social onde os alunos podem 
trocar informações a respeito de livros 
que leram. Entre os 36 projetos inscritos, 
a equipe ganhou o troféu como “melhor 
solução inovadora”, ficando em 12º lugar 
na classificação.

pr inci- pais 
e 

o
ho d e
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PPE patrocina novamente jornada de profissões

Nas últimas décadas, 
devido à 

escassez das fontes de geração de energia 
na maioria dos grandes centros industria-
lizados do mundo e por ser considerada 
energia limpa e segura, o desenvolvimento 
de geradores que aproveitam a força dos 
ventos para o movimento de seus roto-
res tem ocorrido de forma exponencial. 
Do ponto de vista técnico, a essência é 
exatamente a mesma dos hidrogeradores, 
porém, o movimento de rotação é imposto 
aos rotores que estão interligados com as 
pás que giram pela ação ventos. Para se 
constituírem em fontes potenciais para 
geração de energia, os ventos devem apre-
sentar constância e intensidade ao longo 
de todo o transcorrer do ano. O intervalo 
para geração comercial de energia inicia 
com ventos de 2,5 m/s, com um limite 
de 25 m/s. Geograficamente, no Brasil, as 
fontes potenciais estão localizadas nas 
costas litorâneas das Regiões Norte/Nor-
deste e em parte da Região Sul e Sudeste 
do país.  Embora tenha apresentado um 
crescimento explosivo nos últimos anos a 
energia eólica ainda apresenta um papel 
secundário na matriz energética brasileira

No Brasil, a capacidade instalada de ae-
rogeradores ainda não passa dos 3.461 
MW. Porém, nos últimos anos, devido à 
inevitável diminuição das fontes hidrográfi-
cas, o governo tem incentivado de forma 
significativa o investimento na geração 
eólica e a projeção é que, já em 2016, 
a capacidade instalada supere os 8.000 
MW. Para se ter uma ideia de dimensão 

dos aerogeradores instalados ou previstos 
para os próximos dois anos basta comparar 
com Itaipu, que com seus 20 hidrogera-
dores, apresenta potencial de geração 
de energia elétrica total de 14.300 MW. 
Portanto, mesmo em 2016, a geração 
eólica comente será ligeiramente superior 
a metade de Itaipu

Se comparado às condições mundiais, 
a instalação de aerogeradores no Brasil 
apresenta particularidades desfavoráveis. 
Se na Europa os potenciais eólicos estão 
localizados nos grandes centros consumi-
dores e os aerogeradores são conectados 
às linhas de transmissão já existentes, no 
Brasil, as regiões de grande potencial eó-
lico estão nas regiões de menor consumo 
energético (inclusive menos industrializa-
das), torna-se desta forma, na maioria dos 
casos, necessário não só instalar o parque 
eólico como também investir em todo o 
sistema de distribuição de energia gerada.

Basicamente, os aerogeradores são cons-
tituídos por rotores e estatores, e des-
de 2007 a PPE Fios Esmaltados já vem 
desenvolvendo e fornecendo para os 

principais fabricantes que já atuam no 
Brasil, produtos específicos para ambos 
os componentes.  Nos próximos anos as 
projeções apontam para uma explosão 
no crescimento de energia eólica no Brasil 
e a PPE Fios Esmaltados está preparada 
não somente do ponto de vista tecnoló-
gico, mas também com relação à sua 
capacidade fabril instalada para atender 
à demanda crescente de condutores de 
cobre isolados que certamente virá com 
o crescimento do número de geradores 
eólicos a serem fabricados. Nestes anos 
recentes foram realizados investimentos 
relevantes em equipamentos de produção 
para esta linha de produtos.

As projeções de crescimento poderão ser 
ainda superadas quando a parte ativa 
dos geradores passar a ser efetivamente 
fabricada no país, ao invés de importadas 
como hoje acontece por parte de alguns 
dos principais fornecedores do setor eó-
lico. Existem projetos de nacionalização 
em curso que utilizarão nossos produtos. 
Que venham os bons ventos!

Fonte: Vinícius de Oliveira Camargo

A PPE, os aerogeradores 
e a energia limpa 

 PRODUTOS

Com o apoio da PPE, do Grupo 
Cipatex, da J. Pilon e da 

Coocerqui, a Secretaria Municipal de Edu-
cação promoveu, no dia 21 de outubro, a V 
Jornada Educacional: Carreiras e Profissões. 
O objetivo foi auxiliar os discentes do 9º Ano 
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 
a refletir sobre a realidade do mercado de 
trabalho e, assim, fazer uma escolha cons-
ciente da profissão a seguir.

O evento aconteceu no Grêmio Recreativo da 
Cipatex e reuniu 690 jovens, que participaram 

da palestra “Missão de Vida: o ser comple-
to” e visitaram a Feira de Profissões, onde 
empresas da região montaram seu estande, 
entre elas, a PPE. No local, profissionais de 
diversas áreas estiveram à disposição para 
esclarecimentos necessários.

Cada aluno participante doou um quilo de 
alimento não perecível, além de artigos de 
higiene pessoal. Os itens arrecadados foram 
doados ao Departamento de Assistência Social 
que destinou os produtos às famílias carentes 
do município.
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GEVISA Celso Luiz Cipelli, José 
Antonio Cortez Galan e 

Antonio Márcio Zarpelão receberam, no dia 
10 de dezembro, representantes da Gevisa, 
cliente que adquire diversos produtos para 
motores e geradores. Em 2014, a PPE foi 
premiada como melhor fornecedor da Em-
presa, o que motivou o interesse de Leandro 
Fonaro, Harald Ganswindt e Dirk Deutsch pelos 
nossos processos e instalações.

ROMAGNOLE No dia 
10 de 

novembro, os colegas José Antonio Cortez 
Galan e José Clodoaldo Massuia acompa-
nharam  importante visita de representantes 
da Romagnole Produtos Elétricos, cliente  PPE 
que consome fios esmaltados redondos em 
aluminio. Ana Carolina de Andrade Chociay, 
Robson Pires Viana, Fabiano Hideki Nakamura 
e Flávio Nunes Maciel vieram a Cerquilho 
para conhecer a Fábrica, em especial, o 
manuseio dos acondicionamentos cônicos.

SIEMENS No mesmo dia 10, 
foi a vez de Fábio 

Passos Begliomini, Eduardo Rebeque e Saiki 
Inoue receberem Rafael Palmerin, Renato 
Montagnani de Souza, Marcelo Aspis e Mi-
chel Alves de Assis, funcionários da Siemens 
l igados ao desenvolvimento, compras e 
fabricação de produtos. Entre os vár ios 

produtos fornecidos, ela  adquire corda 
isolado com papel e o grupo esteve em 
Cerquilho visitando as áreas de Cordeira, 
Fipel e Cabo Transposto, com o objetivo de 
otimizar o processo de cabos lides.

ABB Andrea Villa, da ABB da Colôm-
bia, esteve em Cerquilho no 

dia 15 de outubro, para conhecer nossa 
Fábrica. A empresa adquire da PPE pro-
dutos padronizados e especiais (cobre e 
alumínio esmaltados, cabo transposto, fipel 
e cordas). Acompanharam a visitante os 
colegas Jaime Urgell Riera e Saiki Inoue.

BOSCH José Antonio 
Cortez Ga-

lan,  Antonio Márcio Zarpelão, 
Rubens Alexandre Orsi e José Clo-
doaldo Massuia acompanharam 
a visita realizada no dia 25 de 
setembro, por André Ferrari. Ele 
é o novo comprador da Bosch, 
cliente que adquire f ios redondos esmal-
tados, e veio a Cerquilho para conhecer 
todo o processo produtivo da PPE.

SEW EURODRIVE  No dia 
23 de 

setembro, Jose Roberto Jeronimo e Laiza 
Ramalho da Silva, da Sew Eurodrive, visitaram 
a área de produtos padronizados, acompa-
nhados de Glauber Augusto dos Reis, José 
Clodoaldo Massuia e Allan Stramantinoli dos 
Reis. O objetivo foi conhecer nosso processo 
produtivo e fazer o alinhamento para mais 
eficácia no fornecimento de produtos, uma 
vez que os dois profissionais ainda não ha-
viam trabalhado com a PPE.

TRANS ELECTRIC J a v i e r 
T i zado, 

Eduardo To lcachi r,  Pablo Ar rascaeta e 
Daniel  Machado vis i taram nossa Fábr ica 
no d ia 21 de outubro.  O c l iente,  que 

tem sede na Argent ina, adquire 
da PPE cabo t ransposto,  f ipe l 
e cobre nu. Celso Lu iz  Cipel l i , 
Jaime Urgel l  R iera e Hideo Ichi-
se acompanharam os v is i tantes 
e most raram como funciona o 
processo produtivo da Empresa.

EATON Em fase de desenvolvi-
mento de produtos para 

área de transformadores, a Eaton realizou 
auditoria em nossa Fábrica, no dia 17 de 

dezembro a fim de conhecer nos-
sos processos. Jair Sene, Liria C. de 
F. Pinheiro, Douglas Cruz, Leonardo 
Prinet e Fabio Francischinelli visitaram 
Cerquilho acompanhados de Antonio 
Márcio Zarpelão e José Clodoaldo 
Massuia.

Mais dois importantes prêmios fazem parte de nossa ga-
leria. Em dezembro, a PPE foi premiada pela Alston 

por sua performance em qualidade e prazo de entrega durante 
2014. O reconhecimento foi partilhado com toda a equipe. Em 
outubro, a empresa já havia sido premiada pela GE, como melhor 
fornecedor na categoria Power Conversion. O prêmio também 
foi compartilhado, permanecendo exposto no Restaurante, em 
reconhecimento à contribuição de todos os empregados.

GALERIA DE PRÊMIOS PPE


