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l BOAS PRÁTICAS

Thiago Gaiotto de Godoi e Vinícius de Oliveira Ca-
margo, que participaram da missão à Áustria, junto à 
Tabea Janovsky, que atua na área administrativa, e, 
Matthias Wagner (à direita), da área de Engenharia, 
ambos da ASTA: integração total

“O processo de transferência de tecnologia 
da matriz austríaca foi um dos principais 
avanços que marcaram o primeiro ano 
da PPE após a aquisição da empresa pelo 
Grupo ASTA. A movimentação começou 
com uma missão de nossos engenheiros à 
Fábrica da Áustria, para absorver as tecno-
logias aplicadas e os controles de processos, 
produtos e ferramentas. O aprendizado foi 
rico e incluiu, por exemplo, conhecimentos 
sobre o novo sistema de descascamento do 
vergalhão de cobre utilizado pelos colegas 
austríacos, entre outros assuntos. 

Na direção contrária também tivemos mis-
sões de apoio dos engenheiros austríacos, 
que estiveram em Cerquilho para auxiliar 
na implementação dos novos processos 
e controles. É importante ressaltar que os 
colaboradores da ASTA não pouparam es-
forços para auxiliar os colegas brasileiros 
durante o período de aprendizado. Isso foi 
fundamental não só para alinhar os con-
ceitos e unificar os procedimentos internos, 
como também durante a homologação de 
fornecedor global da Siemens. Do ponto 
de vista administrativo, estamos recebendo 
apoio de uma colega austríaca, que está 
auxiliando na integração de sistemas de 
gestão e cultura das Unidades.

Além de abrirmos um canal permanente 
de comunicação com os técnicos da ASTA, 
toda essa movimentação permitiu à PPE 
compreender a forma como os austríacos 
trabalham, principalmente quando o foco 
é a busca da qualidade. Nesse sentido, o 
rigor dos controles de processo em cada 
fase de produção e o desenvolvimento de 
processos robustos e automatizados fazem 
toda a diferença.”

Celso Luiz Cipelli
Diretor-Presidente da PPE

A PPE deu início em junho a 
um ciclo de reflexão 

estratégica com o objetivo de obter, de 
forma sistemática e contínua, rentabili-
dade acima da média do seu segmento 
de mercado, de forma duradoura, ga-
rantindo a sustentabilidade do negócio, 
por meio do Projeto Ambição 2021. 

“Elegemos o período de cinco anos, 
pois existem caminhos que serão cons-
truídos junto com nossos clientes e for-
necedores, como novos produtos e/ou 
soluções, que demandam inovação, 
não só nos materiais que trabalhamos, 
mas também no atual modelo de ne-
gócios”, explica o diretor de Negócios 
Internacionais, M. Porsch.

Para a PPE, o projeto é importante por-
que uma empresa que gera riqueza 
também gera oportunidades para seus 
colaboradores, clientes e fornecedores. 
Os empregados, por exemplo, passam 
a ter mais estabilidade, podem planejar 
melhor suas vidas, bem como se desen-
volverem junto com o crescimento da 
empresa. Através da riqueza gerada, 
é possível ainda investir em inovações 
que tornam nossos clientes mais com-

petitivos. Além disso, fornecedores e 
parceiros também preferem trabalhar 
em um ambiente onde existem pers-
pectivas de desenvolvimento. 

Para auxiliar nesse desafio, a PPE con-
tratou a Fundação Dom Cabral, uma 
das principais escolas de negócios 
e desenvolvimento de pessoas, que 
está dando todo o suporte necessário 
para estimular a reflexão sobre o futuro 
do mercado, o que é essencial para 
as tomadas de decisão. Os trabalhos 
t iveram início com a realização do 
workshop sobre Reflexão Estratégica: 
Ambição 2021, promovido em 22 e 29 
de junho, 1o de julho, 16 de agosto e 
15 de outubro.

Os avanços já podem ser percebidos. 
“Já definimos os assuntos a serem tra-
balhados, como por exemplo nossa 
atuação no mercado externo. Além disso, 
existem vários projetos em andamen-
to, sendo ncada um liderado por uma 
pessoa diferente da organização. Tão 
logo toda a formatação esteja pronta, 
estaremos divulgando os detalhes para 
acompanhamento de toda a empresa”, 
acrescenta M. Porsch.

Compartilhar 
para integrar 

e crescer!

  l
 E

D
IT

O
R

IA
L 

Ambição 2021, nosso 
desafio estratégico
Projeto será fundamental para a PPE na busca da  
rentabilidade e sustentabilidade dos negócios

Workshop na Fundação Dom Cabral dá suporte para as equipes avançarem com o projeto
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l JOINVILLE

As ações de t re ina-
mento com-

plementaram as iniciativas realizadas 
em Joinville, visando o aprimoramento 
profissional. De 12 a 14 de setembro, 
Crist iano Pereira de Oliveira, Dirceu 
Estopassoli e Vítor Luiz de Oliveira Filho 
participaram do curso Operação Se-
gura de Máquinas (NR-12), ministrado 
por Anilton Alves de Menezes. O grupo 
recebeu orientações sobre os quesitos 
básicos de segurança na máquina da 
área de trabalho, para que adote pos-
tura prudente e responsável durante 
as operações de máquinas de acordo 
com o estabelecido na NR. 

De 14 a 16 de junho, os três colegas já 
haviam participado do curso Operador 
de Empilhadeira e Operador de Ponte 
Rolante – Formação, conduzido por 

Fernando Bade, da ICE Treinamentos 
Corporativos. A iniciativa teve o objetivo 
de atender à NR 11 para capacitação 
do empregado em operar equipamen-
to motriz e habilitá-lo para atuação.

De 15 a 26 de agosto, a movimentação 
ficou por conta do TTO-Treinamento 
Técnico Operacional na máquina de 
trefila. Direcionada a oito empregados 
da Produção, a iniciativa foi conduzido 
pelo colega de Cerquilho, Luiz Carlos 
Anacleto, especialista no processo. De 
18 a 22 de julho, 12 colegas foram 
reunidos com um objetivo diferente: 
em treinamento realizado pelo Senai 
de Santa Catarina, o grupo pôde co-
nhecer melhor a metodologia dos 5S, 
para aplicá-la em todos os ambientes 
de trabalho. 

A área de Recursos Humanos 
planejou, nos últimos 

meses, diversas ações visando temas im-
portantes para os colegas que trabalham 
em Joinvil le. 

De 12 a 14 de setembro, por exemplo, 
o foco foi a sensibil ização sobre o Siste-
ma de Integridade e Responsabilidade 
Social, reunindo 11 colegas. Conduzido 
por Anilton Alves de Menezes, o evento 
teve por objetivo apresentar a estrutura 
de implantação do Sistema na Empresa, 
para atuação de acordo com os princípios 
éticos definidos pela Organização, bem 
como oficializar a Política de Integridade 
estabelecida pela ASTA. Na oportunidade 
também foi lançado o Canal de Ética 
da Contato Seguro, que entrou em vigor 

na PPE no f inal de agosto.  
De 11 a 13 de setembro, 
treze colegas part iciparam 
da palest ra “Auditor ia ABB 
Sustentabil idade e Sistema 
de Integridade”, feita por Anil-
ton Alves de Menezes, com o 
objetivo de orientar sobre a forma como 
a ABB atua nos processos apresentados. 

Em julho, um dos destaques foi o even-
to de conscientização sobre Qualidade, 
promovido no dia 25 e conduzido por 
Marcos Antonio Bulla. A ação reuniu 12 
participantes, que receberam orientações 
sobre a importância da aplicação dos 
procedimentos e requisitos de qualidade 
para a realização do processo e produto, 
a fim de atender aos padrões definidos 

na Unidade Cerquilho. Outro momento 
importante aconteceu de 19 a 22, com 
a realização do Programa de Desenvolvi-
mento Comportamental. Promovido pelo 
Sesi, o evento reuniu 11 colegas (foto 
acima) e abordou temas como Discipli-
na, Organização e Planejamento, Ética 
e Conduta no Trabalho, Comunicação 
Interpessoal, Relacionamento Interpessoal 
e no Ambiente de Trabalho. O objetivo foi 
potencializar as equipes para aprimorar as 
atitudes e o relacionamentos na Unidade.

Assim como em Cerquilho, a 
segurança também é 

um assunto extremamente valorizado em 
Joinvi l le. De 11 a 14 de setembro, a Uni-
dade promoveu sua SIPAT. Os trabalhos 
foram conduzidos por Ani l ton Alves de 
Menezes e envolveram palestras que va-
lorizaram a adoção de comportamentos 
seguros, entre outros temas.

Além da Sipat, a Unidade promoveu, de 29 
de julho a 2 de agosto, a capacitação dos 
integrantes da Brigada de Incêndio para 
atuação em situações de emergência ou 
acidente. Um grupo de 15 colegas parti-
cipou do curso, ministrado pelo Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Joinville. No dia 27 
de julho, foi a vez de oito colegas partici-
parem da palestra “Acidentes de Trabalho 
e Domésticos”. O evento foi promovido 
pelo Condem, administrador do parque 
industrial onde está instalada a Unidade, 
em comemoração ao Dia Nacional da 
Prevenção ao Acidente de Trabalho. Ou-
tro momento importante 
aconteceu de 18 a 22 
de julho, quando Pedro 
Ercolino Filho partici-
pou da capacitação 
para atuar como 
representante 
da  C ipa  - 
G e s t ã o 
2016/2017.

Crescer e evoluir
O aperfeiçoamento dos colegas vem acompanhando 
o aprimoramento da Unidade, que não para de evoluir

Segurança 
em evidênciaAprendizado contínuo

ao Acidente de Trabalho. Ou-
importante 

de 18 a 22 
ando Pedro 
ho partici-
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l GESTÃO DE PESSOAS

PPE ASTA Nos dias 30 de agosto e 9 de setembro, 32 colegas das 
áreas produtivas e de apoio participaram do workshop 

PPE ASTA – Fornecedor Global: Desafios dos Novos Tempos. O encontro 
estimulou os participantes a repensar suas atividades e as de sua área de 
atuação, a fim de buscar alternativas para aprimoramento e evolução frente 
aos desafios e metas estabelecidos pela organização. Esta foi a primeira 
semente lançada de um longo trabalho que a empresa terá pela frente. 

IOAS 46.11 19 colegas das áreas de manutenção elétrica, 
eletrônica e mecânica participaram, no dia 8 

de setembro, do curso IOAS 46.11 Bloqueio de Energias Perigosas (LOTO). Eles 
receberam orientações sobre o procedimento estabelecido para atuação 
neste tipo de atividade.

BRIGADISTAS Nos dias 2 de setembro e 7 de outubro foi 
realizada a reciclagem de 38 integrantes da 

Brigada de Incêndio e Emergência Química. Promovida no Campo de Pro-
vas “Da Mata” em Votorantim, a iniciativa capacitou os empregados para 
atuação como brigadista em situações de emergência na empresa, como 
incêndios, vazamento de gases ou produtos químicos. Outros 38 integrantes 
ainda passarão pelo treinamento, divididos em dois grupos, com datas 
previstas para serem realizados nos dias 10 de novembro e 6 de dezembro.

CIPA A ZTAST Treinamentos foi a consultoria encarregada de capacitar 
18 empregados para atuação como cipeiros para a Gestão 

2016/2017 da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O treinamento 
foi realizado de 9 a 11 de agosto, dez dias antes do coquetel de posse 
oficial da CIPA. O evento reuniu também antigos integrantes, que receberam 
uma cafeteira como brinde pelo mandato. Os técnicos de segurança Anilton 
Alves de Menezes e Luciane Aparecida Dias Stoppa coordenaram o evento.

SIMULAÇÕES Nos dias 5, 11 e 13 de julho, Cerquilho 
colocou em prática o Plano de Abandono 

de Área. Todas as turmas e o pessoal do administrativo participaram da 
simulação, totalizando 279 empregados PPE e 52 funcionários terceiros.  O 
objetivo foi avaliar o comportamento dos brigadistas e de toda população 
em situações críticas, conforme o determinado na PGQ 47.02 - Plano de 
Emergência. A meta completa de evacuação da fábrica em até 6 minutos 
foi cumprida. No dia 23 de junho, foi a vez de quatro brigadistas participarem 
do simulado de emergência Vazamento de Produto Químico. A iniciativa 
envolveu a utilização de soda cáustica e teve o objetivo de avaliar o fluxo 
de chamada e as ações desenvolvidas pela equipe participante. No dia 22 
de junho, Claudinei Aparecido Vieira de Camargo (Manutenção) e Nelson 
Bastos de Sena (Segurança), além de Ana Camila Barbieri e José Sérgio 
B. Campos, ambos da Abrange, já haviam participado de uma atividade 
semelhante, desta vez, envolvendo vazamento de gás no Pit Stop (posto de 
abastecimento de empilhadeira). Por meio dele foi possível avaliar a con-
duta dos envolvidos em relação ao fluxo de chamada de emergência, de 
acordo com o definido na PGQ - Plano de Emergência. Os três simulados 
de emergência foram conduzidos pelos colegas Anilton Alves de Menezes 
e Luciane Ap. Dias Stoppa.

SEP Sete colegas eletricistas e eletrônicos, da equipe de Manutenção, 
participaram do treinamento SEP – Sistema Elétrico de Potência 

(Complemento à NR 10), visando a capacitação para atuação de acordo 
com as condições de segurança em serviços relacionados à eletricidade. 
A Unidade promoveu dois encontros sobre o tema, abordado de 25 a 29 
de julho e de 1º a 5 de agosto, pelo instrutor Rafael Luvizoto, da Técnica 
Serviços de Engenharia.

NORMAS Roberto Caldarola, da Qualical Treinamento e As-
sessoria, ministrou no dia 21 de junho o curso de 

atualização das Normas ISO 9001 e ISO 14001:2015. Participaram do evento 
11 auditores internos dos Sistemas de Gestão das normas da Qualidade 
e Meio Ambiente. Trata-se de uma das ações de transição para a versão 
2015. A Empresa já definiu um Comitê para fazer os estudos e adequação 
dos Sistemas de Gestão e estabeleceu um Plano de Ação, que tem como 
meta finalizar a migração de versão até abril de 2018.
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INGREDIENTES

Mousse 
n  300g de chocolate meio amargo (apro-
ximadamente 2 barras, dependendo da 
marca)
n  300g de creme de leite (1 lata)
n  300g de leite condensado (1 lata)

Cobertura e decoração
n  Creme de amendoim (Paçoquita Cre-
mosa) a gosto

n  1 pacote de bolacha Negresco
n  Bolacha Maisena
n  Balinhas em formato de minhoca

MODO DE PREPARO
Veja o vídeo no http://www.eucapricho.
com/2014/10/23/mousse-de-chocolate-
cemiterio/

Colaboração: Carolina Wakiyama Bittar 
(Relacionamento/Mobilização de Recursos/

Amigos do Guri)

“Jogos Olímpicos RIO 2016” 
e “ A importância dos 

cuidados com a segurança, saúde e 
meio ambiente” foram os temas do Super 
Férias, realizado de 11 a 15 de julho. Seis 
monitores do Sesi/Tatuí coordenaram as 
atividades, que movimentaram 70 par-
t icipantes entre 5 e 14 anos de idade.

O Super Férias tem o objetivo de informar 
e incentivar conceitos de promoção à 
saúde, por meio de atividades fís icas, 

alimentação saudável e convívio social, 
agregando valor educacional e socio-
cultural às atividades.

A programação de 2016 incluiu jogos, 
competições e br incadeiras, além da 
realização do SESI Chefinho (Master Chef), 
conduzido por uma nutr ic ionis ta que 
falou sobre a importância da al imen-
tação. Além de lanches, a garotada 
também ganhou uma medalha como 
brinde pela part icipação.

Super Férias... Ativar!

Máscaras 
e diversãoTRUCO Os colegas Erasmo e 

Reinaldo (foto) foram 
os vencedores do Campeonato Interno 
de Truco, iniciado no dia 29 de julho. 
Participaram da competição 44 duplas, 
incluindo empregados da Elantas. A final 
aconteceu no dia 30 de setembro, con-
tra Toddy e Jequié, que ficaram com o 
vice-campeonato. 

FUTEBOL Terminou no dia 
20 de outubro a 

primeira fase do Campeonato Interno de 
Futebol Society. O torneio começou no dia 
27 de setembro, reunindo seis equipes: 
É Mió, Peraltas (foto), Adm, Bem Bolado 
(Terceiros), Agora Vai e Os Feras. A  final 
está programada para novembro. 

Celeiro de campeões

Mousse de chocolate divertido

15 de outubro serviu como 
data para duas co-

memorações especiais:  o Dia das 
Crianças e o Halloween. A agitação 
no clube começou às 15h, com as 
atividades direcionadas à garotada 
entre 5 e 11 anos, como pintura facial, 
luminária fantasma e o jogo bosque 
assombrado. Às 18h, outra turma de 
monstrinhos e bruxinhas tomou conta 
do local. Para a meninada entre 12 
e 16 anos, a programação incluiu a 
realização da oficina do medo e do 
jogo túnel do horror. Sob a coordena-
ção de dez monitores do SESI/Tatuí, 
65 fi lhos de colegas participaram do 
evento, que também serviu um deli-
cioso lanche para repor as energias 
gastas durante as brincadeiras.
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l COMUNIDADE

Nada menos do que 630 alunos participaram 
da 17ª Formatura do Projeto Capacitação 

em Informática, realizada no dia 2 de agosto, no Teatro 
Municipal de Cerquilho. O grupo reúne os participantes 
que concluíram cursos no segundo semestre de 2015 e 
no primeiro semestre de 2016. A iniciativa, que tem o 
apoio da PPE, já formou cerca de 9 mil alunos desde a 
sua fundação, em 2007. Isso representa 20% da popu-
lação de Cerquilho. O projeto – que oferece cursos de 
informática do básico ao avançado – possui capacidade 
para atender 1160 alunos por ano.

Em busca de 
conhecimento
No dia 2 de junho, 42 alunos de Administração da 

Faculdade Integração Tietê (foto no alto), acom-
panhados de um professor e do coordenador do curso, conhece-
ram o processo produtivo e os sistemas de gestão adotados pela 
empresa. No dia 8 foi a vez da PPE receber dois professores e 36 
estudantes de Administração e Logística da ETEC de Cerquilho 
(ao lado). O grupo também recebeu informações sobre como se 
organizam as áreas administrativas e de logística da PPE. 

Talento na batida!
O Projeto Guri promoveu, na tarde do dia 15 de junho, 

o 4º Encontro de Percussão dos alunos da 
região de Sorocaba. Realizado no Teatro Municipal de Cerquilho, o 
evento reuniu os Polos Tietê, Araçoiaba da Serra, Conchas, Itatinga, 
Guareí, São Manuel, Capela do Alto, GR Sorocaba Percussão e 
Cerquilho, este último patrocinado pela PPE e pela Cipatex.

 O repertório foi apresentado por 90 guris, regidos por seus respectivos 
educadores musicais, e com uma grande variedade de ritmos e 
estilos, como samba, maracatu e baião, além de peças de caráter 
sinfônico. “Foi muito lindo. Encontros desta natureza proporcionam a 

oportunidade de estimu-
lar cada vez mais a 
evolução dos guris na 
música”, aval ia Suel í 
Maria Lazarin, da área 
de Desenvolvimento de 
Pessoal e Comunicação 
da PPE. A empresa é uma 
das patrocinadoras do 
Polo de Cerquilho desde 
2006.

Democratizando 
a informática

QUALIDADE 90 empre-
gados das 

áreas dos Produtos Especiais, como Trefi-
laria, Esmaltagem Retangular, Magnetos 
Papel e CTC, participaram de encontros 
para alinhamento dos processos e cultura 
da Qualidade, além de sensibilização so-
bre 5S. A iniciativa foi realizada nos dias 
5, 13 e 26 de setembro e teve o objetivo 
de contribuir para o desafio da PPE de se 
tornar um fornecedor global, o que impacta 
diretamente no sucesso dos negócios. A 
Auditoria Siemens foi a alavanca deste pro-
cesso de evolução, conduzindo as equipes 
a refletirem também sobre a mudança de 
postura frente às nossas responsabilidades, 
os paradigmas que afetam os interesses 
da empresa e a importância dos 5S, com 
foco na disciplina para manter perene o 
conceito e a prática.

MOSTRA   A arte continua tendo 
espaço na PPE. De 

1º a 30 de junho, os colegas puderam 
apreciar os desenhos de Eduardo Bajzek 
sobre o universo de músicos que tocam 
em ruas e bares. Realizada no restaurante 
(foto acima), a mostra “Traço e Música” faz 
parte do projeto Exposições Itinerantes do 
SESI-SP, com o objetivo promover o contato 
e a difusão da arte e expressar a imensa 
diversidade cultural brasileira e mundial. 

SIPATMA De 20 a 27 de junho, 
a PPE promoveu a 

Semana Interna de Proteção de Acidentes do 
Trabalho que, neste ano, também envolveu 

assuntos ligados ao Meio Ambiente. A pro-
gramação da SIPATMA incluiu palestras (foto 
acima) reforçando a temática do evento: 
“Trabalho Seguro e Meio Ambiente Protegi-
do: Você é quem faz acontecer ”. O lúdico 
ficou por conta da gincana SGAS, iniciada 
um mês antes, que incluiu uma série de 
tarefas visando reforçar conceitos e práticas 
relativas ao meio ambiente e segurança. 
As três equipes com melhor pontuação – 
Juntos e Misturados (RH e outras áreas), 
Pensando no Futuro (Turma A) e Ecobro-
thers (Turma C) - ganharam kit churrasco 
completo, além de uma caneca de inox, 
entregue como brinde de participação aos 
114 participantes que aderiram à iniciativa.

l POT POURRI



l PERSONAGEM

Uma especialista 
em mudanças!

Ela tem 26 anos e estudou Direito de Negócios na Universidade de Econo-
mia e Gestão de Empresas em Viena, na Áustria. Depois, fez especializa-

ção em gerenciamento de mudanças. Durante cinco anos, trabalhou em 
uma consultoria, onde adquiriu experiência considerável em lidar com 

diferentes empresas, de diferentes tamanhos. Quando soube que o ASTA 
Group estava à procura de um profissional para um trabalho desafiador 
no exterior, mandou logo seu currículo e cruzou os dedos. A boa notícia 
não demorou a chegar. No dia 7 de julho, Tabea Janovksy desembarcou 
no Brasil e seguiu para Cerquilho, onde ficará até o dia 22 de dezembro. 

O resultado dessa experiência você conhecerá a seguir:

Comemorações mais do que merecidas
l RECONHECIMENTOS

Nos dias 23 e 24 de junho, um 
churrasco quebrou a 

rotina da Fábrica. E o motivo foi para lá de 
especial: o almoço (foto abaixo) serviu para 
comemorar as premiações recebidas pela 
PPE, no primeiro semestre do ano, da Denso, 
GE e Makita. Além de expor os prêmios no 
restaurante, a empresa produziu faixas e 
encaminhou um e-mail parabenizando a 
todos pelos resultados alcançados. No dia 
6 de outubro, foi a vez de comemorar, com 

café da manhã, colocação de faixa e expo-
sição do troféu no restaurante, outras duas 
conquistas, desta vez, em função do Prêmio 
GE – Fornecedor do Ano e a homologação 
como fornecedora global da Siemens.

Este, inclusive, foi o segundo ano consecutivo 
que a PPE recebeu o prêmio, entregue por 
representantes da Unidade de Taubaté da GE 
(foto ao lado). O cliente foi patrocinador dos 
jogos olímpicos e paraolímpicos realizados 
no Rio de Janeiro, por isso o troféu trazia o 
símbolo da competição entregue também 
aos medalhistas. A conquista obtida junto a 
Siemens também tem um gostinho especial. 
A homologação como fornecedora global foi 
consequência de um resultado positivo após 
dois dias de auditoria. Com isso, abre-se o 
mercado de exportação para todo o Grupo 
Siemens no mundo. “Realizamos treinamentos 

para dar sustentação a esta evolução no 
que diz respeito à postura das pessoas na 
realização do trabalho, à qualidade dos 
processos e produto, além da organização e 
limpeza das áreas”, destaca o coordenador 
de Produção, Eduardo Rebeque. “Aprendemos 
muito e as áreas de produtos especiais, que 
foi auditada, conseguiu evoluir e aprimorou 
seus processos e resultados. Agora o desafio 
é continuar com o padrão de excelência 
atingido”, acrescenta.
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Como foi sua adaptação à cidade?

Estou morando em Tietê e gostando bastante daqui. Nos primeiros 
meses, tive um pequeno problema com a língua, mas agora 
acho que estou falando bem. Tive que aprender, por exemplo, 
que há uma diferença entre “casada” e “cansada”. Também 
tive que aprender que no Brasil você não tem que reabastecer 
seu carro sozinha. Tive uma pequena discussão com o frentista 
sobre isso. Outro desafio foi me motivar a fazer jogging todos os 
dias. Mas acho que, apesar disso, estou indo bem. Agora, uma 
coisa que eu nunca vou me acostumar é com as lombadas, elas 
estão por toda parte!

O que a PPE e a ASTA possuem em comum?

ASTA e PPE são duas empresas que possuem uma longa história. 
Elas estabeleceram sua cultura, criaram procedimentos e traba-
lharam com eles por muitos anos. Agora, ambas precisam lidar 
com grandes mudanças. Elas têm de desenvolver uma nova forma 
de pensar, porque o velho caminho não é adequado para um 
mercado que exige mudanças. Mas estou muito confiante de 
que não só a PPE, mas também a ASTA, serão grandes no futuro.

Qual tem sido seu maior desafio profissional? 

O mais desafiador é trabalhar em uma cultura totalmente dife-
rente. Eu realmente tive que mudar um pouco a minha atitude 
e aceitar algumas coisas para “sobreviver ”. Por exemplo, a pon-
tualidade das pessoas.

O que você acha do ambiente de trabalho? 

A qualidade mais característica dos profissionais da PPE é sua 
abertura, o que torna o trabalho aqui realmente agradável e, 
claro, mais fácil. Eu me senti muito bem recebida na empresa 
e as pessoas são muitas cooperativas. Isto influencia o ambiente 
de uma forma positiva. De modo geral, gosto da maneira como 
as pessoas interagem, seja jogando cartas ou almoçando juntas.

Como você avalia os trabalhos realizados na PPE? 

A PPE é uma empresa muito bem organizada. O Canal de Ética 
foi o primeiro passo para a direção certa, agora precisamos 
avançar ainda mais. Todo mundo tem que participar nesta mu-
dança e todo mundo tem que assumir a responsabilidade para 
que possamos projetar e começar um futuro brilhante.
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WHIRLPOOL No dia 10 de 
outubro, a PPE 

recebeu a visita de Osvaldo Casagrande Ju-
nior e Lucas A. Gambin, da Whirlpool, cliente 
do segmento de compressores herméticos, 
que adquire fios redondos esmaltados em 
cobre e alumínio. José Antonio Cortez Galan 
e M. Porsch acompanharam os profissionais 
durante visita à fábrica.

SCHNEIDER No dia 7 de 
outubro, a foi a 

vez de Adriana Sampaio, Adriano Dornelas e 
Paulo de Tarso Gomes, da Schneider Eletric, 
conhecerem a Fábrica. A empresa é cliente 
do segmento de transformadores. José Antonio 
C. Galan, M. Porsch e José Clodoaldo Massuia 
acompanharam os visitantes.

ERAE Rubens Alexandre Orsi, José Clo-
doaldo Massuia e Saiki Inoue 

receberam, no dia 26 de setembro, Youngjoo 
Lee e Marcos Gasperi, da ERAE Automotive. 
A empresa, que ainda não é cliente da PPE, 
tem a intenção de construir uma fábrica 
em Gravataí (RS), e atualmente desenvolve 
projeto para o alternador do próximo carro 
mundial da GM. Os colegas mostraram todas 
as instalações da Unidade, em especial a 
produção de fios de cobre, um dos produtos 
de maior interesse dos visitantes.

ABB No dia 15 de setembro, Saneli 
Garcia, Roberto Groner e Caroline 

Komlenic realizaram auditoria na Fábrica, 
acompanhados de Celso Luiz Cipelli e Anto-
nio Márcio Zarpeão. Funcionários da ABB de 
Sorocaba, eles conheceram as instalações, 
os equipamentos industriais e a segurança 
dos colaboradores, entre outros. A empre-
sa adquire da PPE barramento em cobre 
e cobre isolado com vários tipos de fitas.

BROSE/VALEO Airton Gomes 
Branco, José 

Clodoaldo Massuia e Antonio Márcio Zarpelão 
receberam, no dia 7 de outubro, Suelen Luz, 
da Brose do Brasil, e Bruna Mestre, da Valeo, 
clientes do segmento de autopeças. 

ANDRITZ Buscar soluções por 
meio da integração das 

áreas Comerciais e de Engenharia, visando 
maior competitividade na cadeia. Este foi 
o objetivo da visita de Heloisa Campos e 
Jorge Tanelli, da Andritz, realizada no dia 
9 de setembro, à Fábrica de Cerqui lho. 
Celso Luiz Cipelli e Antonio Márcio Zarpelão 
mostraram aos visitantes toda a área fabril e 
também os laboratórios.  A Andritz é cliente 
da PPE no segmento de fios retangulares 
esmaltados e isolados com fibra.

ARGE No dia 24 de agosto, a PPE 
recebeu Maurício Gianni, 

Robinson Panzza, Celso Massayuki Miyoshi 
e Ticiane Nardi, da Arge, cliente do segmento 
de fios redondos esmaltados. Antonio Márcio 
Zarpelão, Laércio Augustinho e Milton Tullio 
acompanharam os visitantes e explicaram 
como funciona nosso processo de produção.

ANAUGER Leandro Vecchia-
to e Rodrigo Aleixo 

estiveram em Cerquilho no dia 9 de agosto 
para homologar a PPE como fornecedora 
de fios de cobre e alumínio da Bombas 
Anauger. José Antonio Cortez Galan, Anto-
nio Márcio Zarpelão, Laércio Augustinho e 
José Clodoaldo Massuia acompanharam 
os profissionais durante a visita à Fábrica.

MAKITA Dia 20 de junho foi a vez 
da PPE receber Edson Eidi 

Yoshizawa, Everton Henrique Tozetto e Atsushi 
Kabeya, da Makita. A empresa é 
cliente no segmento de fios esmal-
tados para fabricação de ferramen-
tas elétricas. Celso Luiz Cipelli, José 
Antonio Cortez Galan, Airton Gomes 
Branco e José Clodoaldo Massuia 
mostraram a Fábrica aos visitantes. 

GE As áreas de Trefilaria, Vertical, CTC, 
Fibra, Fipel e Qualidade foram os 

principais pontos da visita realizada no dia 2 
de agosto, por Johnny Rocha, Ricardo Padilha 
e Alexandre Carvalho, da GE de Taubaté, 
cliente do segmento de fios retangulares 
isolados com fibras. A iniciativa – que teve 
o objetivo de conhecer o processo produtivo 
da PPE e buscar alternativas de melhorar 
a competitividade na cadeia produtiva – 
foi conduzida por Antonio Márcio Zarpelão, 
Eduardo Rebeque, Thiago Gaiotto de Godoi 
e Vinícius de Oliveira Camargo.

GE Antonio Márcio Zarpelão, Fernando 
Luiz de Oliveira e Thiago Gaiotto 

de Godoi acompanharam, no dia 14 de 
junho, uma nova visita de profissionais da 
GE de Taubaté. Jean Patrick, Fabrício An-
drade, Henrique Zaninelli, Felipe Andrade 
e Gustavo Machado Vilela conheceram as 
áreas de Trefilaria, Esmaltagem, Engenharia, 
Qualidade, Cordeira e Enfitadeiras, com foco 
no processo de fabricação dos produtos 
que adquirem da PPE, como fios nus de 
alumínio, cordas esmaltadas de alumínio 
e fios de alumínio enfitados. 

JM FONTANA A Fábr ica 
recebeu, no 

dia 13 de junho, Gilberto Caldeira Sene, 
Sérgio Augusto Gonçalves, José Maria Silveira 
Leite e Gisele Caldeira Sene de Oliveira, da 
JM Fontana, cliente da PPE no segmento de 
fios de cobre esmaltados, usados na fabrica-
ção de motores para secador de cabelos. 
Antonio Márcio Zarpelão, Leandro Carriel 
de Almeida, Milton Tullio, Rubens Alexandre 
Orsi e Saiki Inoue explicaram como funciona 
nosso processo produtivo, da Trefilaria ao 
Laboratório de Qualidade.


