
O que pensam os organizadores?
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“O evento repercutiu 
muito bem. O 

reconhecimento levanta 
o astral e estimula a 

participação”.  Erasmo 
Carlos Gonçalves Xavier, 
analista de indicadores 

“É preciso valorizar sem-
pre quem está compro-
metido com o TPM e es-
timular quem não aderiu 
aos grupos. Esse é o nosso 
desafio permanente”, Saiki 
Inoue, gerente técnico.

“O ponto alto da Con-
venção foi a integração: 
promovemos um evento 

que conseguiu aproximar 
as pessoas”. Lúcia Helena 

de Toledo Scrivano, progra-
madora de materiais.

Em setembro, a PPE Invex será auditada pelo 
BVQI, visando recertificação do SGQ, conforme 
Normas ISO 9001:2000 e QS 9000. Prepare-se 

para mais este desafio!

E por falar em 
qualidade...

AConvenção ficará gravada para 
  sempre na memória de Mar-
  cos Antonio Bulla, mas por um 

motivo diferente: durante o evento, ele 
foi homenageado por seu forte envol-
vimento junto ao TPM. Trabalhando há 
9 anos em Cerquilho, Bulla é técnico 
de Qualidade e levou um grande sus-
to quando solicitaram sua presença 
para receber um kit de ferramentas 
como forma de reconhecimento 
à sua atuação. “Foi uma das mais 
gratas surpresas que tive na vida. Fi-
quei muito emocionado quando ouvi 
meu nome, os aplausos e o porquê 
da homenagem”, destaca.

Bulla tem 39 anos e está ligado à 
área da Qualidade desde 2002. Para 
ele, o TPm não é só uma metodologia, 
mas sim uma ferramenta de gestão 
decisiva para o sucesso da Empresa. 
“Sempre temos o que melhorar no 
nosso trabalho. Por isso busco motivar 
as pessoas a participarem dos grupos. 
A força do TPM está na capacidade 
de envolvimento de cada um”, explica 
o colega, que costuma colocar em 

prática o que na teoria ele já conhece 
muito bem.

Só para você ter uma idéia, Bulla 
esteve envolvido diretamente com 
cerca de 80% dos trabalhos premiados 
durante a Convenção. “Esta foi uma 
homenagem mais do que mereci-
da”, acrescenta o diretor industrial 
Celso Cipelli. “O Bulla representa a 
essência do TPM. Ele é um visionário 
e tem papel fundamental para o bom 
andamento dos trabalhos na Fábrica. 
Sem dúvida, um exemplo para todos 
nós”, acrescenta.

E o que eles dizem sobre o TPM?
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“O TPM, dentro de 
uma Empresa, é es-

sencial para a melho-
ria contínua”. Sandro 
Ribeiro, mecânico de 

manutenção.

“O TPM está enraizado em 
Cerquilho. Ele não é visto 
mais como obrigação, 

mas sim necessidade para 
continuarmos alcançando 
resultados positivos”. Celso 

Cipelli, diretor Industrial.

os trabalhos premiados. “A Convenção 
gera uma competição saudável. Nosso 
objetivo é realizá-la anualmente”, diz 
Saiki Inoue. Segundo ele, o TPM já foi 
incorporado ao dia-a-dia da Empresa, 
mas é sempre importante valorizar cada 
conquista. “Queremos continuar sendo 
a referência que somos hoje”.

História
A Fábrica de Cerquilho sempre foi 

um referencial no que diz respeito à ma-
nutenção produtiva. Esta revolucionária 
filosofia de trabalho foi implementada 
em 1992, três anos depois de profundos 
estudos sobre a metodologia, na época 
já conhecida e utilizada no Japão mas 
um desafio para a maior parte das 
empresas brasileiras. O TPM começou a 
ganhar força, entretanto, a partir de 1994, 

quando a Pirelli contratou especialistas 
do Instituto Japonês de Manutenção 
da Fábrica (JIPM) para desenvolver um 
trabalho de dois anos que culminou 
com a conquista em 1996 do Prêmio 
TPM, entregue pela própria instituição 
em função dos resultados positivos al-
cançados na Unidade.

Nove anos depois da histórica conquis-
ta, a Manutenção Produtiva Total já faz 
parte da cultura da Empresa e tornou-se 
referência para as outras organizações 
do Grupo em todo mundo. Tanto é que 
colegas da Invex italiana já estiveram 
em Cerquilho para conferir a prática da 
metodologia e assim poder estender a 
filosofia de trabalho da subsidiária bra-
sileira, modelo que deve ser adotado 
pelas demais Unidades localizadas na 
Itália e na China.

...para integração
e reconhecimento

“A Convenção esti-
mula a integração e 

isso é importante para 
o sucesso do TPM”. 
Genilson Fernandes 

da Silva, operador de 
esmaltatriz.
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O que eles acharam do evento?

A rotina da Unidade de Cerquilho 
   foi quebrada do dia 9 de junho 
   quando a PPE Invex realizou sua I 

Convenção TPM. Trata-se de um reconhe-
cimento aos colegas que alcançaram 
os melhores resultados na aplicação da 
metodologia. Participaram do evento 
cerca de 95 pessoas ligadas a 11 gru-
pos: 3 de Manutenção Autônoma, 5 de 
Qualidade e outros 3 de Melhoria Foca-
lizada. “Este era um encontro tradicional 
no Grupo Pirelli e resolvemos manter a 
proposta, como forma de incentivar e 
fortalecer ainda mais a cultura do TPM 
em Cerquilho”, explica o diretor Industrial 
Celso Cipelli.

A Convenção começou com um café 
da manhã especial, promovido no CAPI. 
Em seguida, os grupos apresentaram os 
painéis referentes aos trabalhos desenvol-

vidos. O almoço de confraternização foi 
servido das 12h30 às 14h, antecedendo 
a cerimônia de premiação. O presiden-
te do Conselho de Administração, Pio 
Gavazzi, e o diretor-superintendente da 
PPE Invex, Romolo Giambastiani (foto 
acima), fizeram questão de prestigiar o 
evento. Eles parabenizaram os colegas 
e falaram sobre a importância do TPM. 
Para encerrar, foram sorteados diversos 
prêmios como kits de ferramentas, uni-
formes do CAPI e DVDs.

Para incentivar ainda mais o envol-
vi-mento com a Manutenção Produtiva 
Total, também foram confeccionados 
chaveiros especiais, distribuídos a to-
dos os funcionários da Unidade. Após 
o evento, os painéis foram transferidos 
para a Fábrica e ficaram expostos para 
que todos pudessem conhecer melhor 

“A Convenção foi muito 
importante para a gente 

poder conhecer o tra-
balho dos outros gru-

pos”.  Paulo S. Valentim 
Teodoro, operador de 

esmaltatriz. 

Convenção reúne
as “feras” do TPM...

“Praticando o TPM, a 
Empresa cresce sempre 

e conseqüentemente 
nós crescemos junto 
com ela. Isso é bom 
para todos.”. Flávio 

Vizon, trefilador.

“Tem muita gente 
querendo participar dos 
grupos visto que a Con-
venção teve uma boa 

repercussão. Isso é muito 
bom”. Paulo Sérgio de 
Miranda, processista.
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 Invex Viva é uma publicação interna destinada
 aos funcionários da PPE Invex do Brasil.

Conselho editorial: Aldo Bertolucci, Antonio Carlos Amorim, Celso Luiz Cipelli, José Clodoaldo 
Massuia, Erasmo Carlos Gonçalves Xavier, Jose Ademir Nunes, Julio Teixeira Roedel Jr, Márcia 
Regina C. de Oliveira, Pedro Roberto Machado, Saiki Inoue, Sueli Maria Lazarin Borges.
Coordenação Técnica: Márcia Regina C. de Oliveira - Gerência de Marketing.
Jornalista Responsável: Arlete Prieto (MTb 21.747). Produção gráfi ca e editorial: Textos&Cia 
(011/6160.0067). Fotos: Marcos Fioravanti. Fotolito e impressão: Ripa Artes Gráfi cas. Tiragem: 
600 exemplares.
Endereço para correspondência: Av. Primeiro de Maio, 1.835, bairro Estiva, Cerquilho, SP. 
Site: http://www.ppeinvex.com.br. E-mail: esmaltados@ppeinvex.com.br

Você está recebendo a primeira edição do boletim Invex Viva, o 

novo canal de comunicação entre a Empresa, seus funcionários e 

familiares. Trata-se de um espaço permanente e aberto para que todos 

possam acompanhar o crescimento e desenvolvimento desta nova 

Organização. Nova no nome, mas experiente na maneira de produzir 

o que há de melhor no mercado brasileiro de fios esmaltados, onde 

continuamos líderes absolutos.

A tradição herdada da Pirelli reforça nossas perspectivas na busca 

de um futuro ainda mais promissor, apoiado agora em uma gestão 

que possibilita maior agilidade nas tomadas de decisões. Para mim, 

particularmente, este é um momento especial, pois voltei a conviver 

com uma equipe entusiasta, dinâmica e fundamentalmente composta 

pelas mesmas pessoas com quem já trabalhei anteriormente.

Este cenário me permite ser extremamente otimista quanto ao 

nosso futuro. Estamos começando a escrever uma nova história tendo 

como base uma Empresa completamente integrada à comunidade 

e com disposição para se tornar ainda mais comprometida com 

a sociedade da qual faz parte. Um bom exemplo que ilustra essa 

maneira de pensar e agir é o pólo de Cerquilho do Projeto Guri, que 

você conhecerá melhor nesta edição.

Esta e outras conquistas serão registradas pelo Invex Viva. Sua 

participação será sempre importante e bem-vinda. Dê sugestões, 

opine, leve o boletim para que sua 

família também fique informada 

sobre os acontecimentos que 

fazem da PPE Invex uma 

Empresa atuante, pró-ativa e, 

principalmente, viva, como diz 

o próprio nome da publicação. 

Afinal, este será nosso maior - e 

permanente - desafio.

Boa leitura,

Pio Gavazzi,

Presidente do Conselho de 

Administração da PPE Invex no 

Brasil

EXPEDIENTE

Em permanente sintonia 
com você!

Uma homenagem 
mais que merecida

Uma homenagem 
mais que merecida

...para integração
e reconhecimento

Convenção reúne
as “feras” do TPM...



Mais de 3.000 pessoas compa-
  recerem ao Clube Atlético da 
  PPE Invex na noite do dia 25 de 

junho. No ritmo da Banda JA, a anima-
ção se estendeu pela madrugada e só 
terminou às 2h, com a apresentação 
da famosa quadrilha junina. Mantendo 
a tradição, não faltaram barracas de 
comes e bebes, além de entretenimento 
para adultos e crianças proporcionado 
pelos jogos de Pescaria, Argolas e pelos 
brinquedos infláveis. Quentão, vinho quente, 
amendoim e milho verde foram as opções 
mais procuradas pelos visitantes.

Para garantir o sucesso da festa, 
um grupo de 30 pessoas entre colegas 
voluntários e diretores do CAPI não 
poupou esforços para fazer do local 

O s colegas abaixo fazem parte da Di re-
 toria do CAPI para o triênio 2005/2007. Eles estão 
 à disposição caso haja alguma súvida ou sugestão!

 Presidente: José Ademir Nunes
 Vice-presidente: Julio José Correia Mendes
 Secretária: Lucia Helena Toledo Scrivano
 Tesoureiro: Erasmo Carlos G. Xavier
 Diretor de Eventos: Márcio Henrique de Andrade
 Diretor de Patrimônio: Aurélio Rodrigues dos Reis

E nos Jogos do Sesi...

Nos meses de maio e junho, duas equipes da PPE Invex participaram dos Tornei-
 os de Futebol de Salão e Futebol de Campo da 58a edição dos Jogos Industriários 
 do Sesi. Elas conquistaram a 3a e 4a colocações, respectivamente, em cada 

uma das modalidades. “É muito importante participarmos deste tipo de evento pois 
contribui para a divulgação do nome da nossa Empresa na região e estimula a 
prática do esporte, promovendo a integração com a comunidade” lembra o pre-
sidente do CAPI José Ademir Nunes. “Para os próximos anos, pretendemos inscrever 
a PPE Invex também em outras modalidades e conquistar boas colocações. Para 
tanto, ao longo do ano, o Clube promoverá amistosos com o objetivo de preparar 
as equipes para brilhar neste torneio”, avisa.

um ambiente seguro e saudável, com 
muita descontração para funcionários, 
familia-res e a comunidade de forma 
geral. “Há 25 anos que participo da Festa. 
É muito bom saber que, mesmo com a 
mudança para a Invex, este evento foi 
preservado, pois é sempre muito aguar-
dado por todos. Quando chega o mês 
de maio já tem gente da comunidade 
me perguntando sobre a data da festa”, 
destaca José Prudêncio.

Quem também se divertiu com a 
programação junina foi Dioraci Barbosa. 
Ele trabalhou bastante para que o evento 
fosse um sucesso. “A equipe caprichou e 
novamente fizemos uma festa inesque-
cível”, garante o animado colega.
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Cerquilho ganhou este ano um pre-
  sente especial da PPE Invex: Em 
  março, foi assinado o convênio 

entre a PPE Invex, Cipatex e a Prefeitura 
para a implantação de mais um pólo 
do Projeto Guri. Criada em 1995 pela 
Secretaria de Estado da Cultura, a inicia-
tiva tem como objetivo desenvolver as 
habilidades e potencialidades de crianças 
e adolescentes através da música.

Em São Paulo, há mais de 110 pólos 
na Capital e no Interior, mas o de Cer-
quilho vem se destacando em função 
da facilidade no aprendizado dos quase 
100 inscritos. “A evolução do grupo é im-
pressio-nante. Em menos de três meses já 
poderíamos estar fazendo apresentações 
que normalmente exigiriam no mínimo 
seis meses de treino”, explica Cristiane 
Stofel de Camargo, coordenadora do 
núcleo da Cidade.

Ampliação
Atualmente, as aulas de violão e 

percussão, além do coral, são oferecidas 
apenas no período da tarde, em uma 
casa alugada especialmente para o 
Projeto. O local, entretanto, ficou pequeno 
diante de tanta demanda. Com fila de 
espera principalmente para as aulas 
instrumentais, a Secretaria Municipal da 
Cultura já estuda outras opções não só 
para acomodar melhor os jovens como 
também ampliar o número de vagas, 

abrindo turmas para o período matutino. 
“Eu sempre quis aprender a tocar violão. 
Quando meu pai falou sobre o Projeto, fiz 
logo minha inscrição. Pretendo ficar até 
quando completar 18 anos, que é a idade 
máxima para fazermos as aulas”, diz a 
estudante Débora Mirielli de Souza (foto 
da Capa), de 13 anos, filha do colega 
Ademar Ribeiro de Souza, que participa 
das aulas de violão. Além dos instrumentos, 
o Projeto disponibiliza também lanche e 
transporte às crianças. 

Cidadania
Segundo Pedro Machado, coorde-

nador de Recursos Humanos da PPE 
Invex, o apoio ao Projeto Guri aproxima 
a Empresa da comunidade, valorizando 
a cultura ao mesmo tempo em que 
cria um ambiente saudável e produtivo 
para as crianças e os adolescentes da 
Cidade. “É muito bom ver que estamos 
contribuindo com uma ação que movi-
menta a garotada, emociona os adultos 
e fortalece a cidadania”, diz. 

Para a coordenadora de Cultura 
de Cerquilho, Meire Cristina Citroni de 
Almeida, este pode ser o início de um 
relacionamento ainda mais estreito entre 
a PPE Invex e a comunidade. “Esperamos 
poder divulgar sempre boas notícias 
como esta, afinal, nunca estivemos tão 
próximos e com perspectivas de parcerias 
tão sólidas como agora”, salienta.
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As aulas com instrumentos são sempre mais pro-
curadas. Há fila de espera tanto para quem quer 

aprender a tocar violão ou percussão.

Cerquilho está mais 
musical graças ao

6

d
ia

-a
-d

ia
 P

P
E

 i
n
v

e
x

EMBRACO - Um grupo de 40 ope-
radores e supervisores das linhas de 
bobinagem de estatores da Embraco 
de Joinville (SC) visitou a PPE Invex no 
dia 3 de junho para familiarizar-se com 
o processo de esmaltagem e controle 
dos fios para compressores herméticos. 
O objetivo do encontro foi proporcionar 
maior integração técnica entre cliente 
e fornecedor uma vez que os visitantes 
puderam esclarecer suas dúvidas na 
própria Fábrica. A descontração ficou 
por conta de uma partida de futebol de 
campo entre a Embraco e a PPE Invex, 
realizada no dia seguinte, no CAPI. Após 
a vitória dos convidados, foi oferecido um 
churrasco a todos.

TOSHIBA -  No dia 14 de junho, o 
diretor-presidente da Toshiba, Motoyasu 
Ichikawa, e o gerente do Departamento 
Técnico/Suprimentos, José Maria Ewerton 
Sampaio Junior estiveram na PPE Invex para 
conhecer as instalações de seu principal 
fornecedor de cabos transpostos.

TECUMSEH - Em 21 de junho foi a vez 
do diretor-superintendente Romolo Giam-
bastiani acompanhar a visita à Unidade 
feita por Ronald P. Emery e Arnaldo Oliveira 
Dalmaso, respectivamente vice-presi-
dente global de Suprimentos e gerente 
de Logística e Materiais da Tecumseh. A 
iniciativa faz parte de uma nova política 
global da Empresa, que prevê a visita 
de Emery aos principais fornecedores, 
com objetivo de desenvolver potenciais 
parcerias em diversos países.

NOVO ENDEREÇO - A partir de agosto, a área Comercial e Administrativa 
da PPE Invex estará instalada no Centro Empresarial do Aço, Avenida do Café, 
277 - Cj. 302 - Vila Guarani, São Paulo (CEP 04311-900).  Central de Vendas: 

MERCADO

GENTE

Nos dias 7 e 8 de julho, a PPE Invex 
 reuniu sua equipe de comando da 
 Fábrica de Cerquilho para parti-

cipar do workshop Gestão de Pessoas, 
realizado no Hotel Fazenda Fonte Colina 
Verde, na Estância de São Pedro. Coor-
denado por Sonia Stegun Vaquero, da 
Arete Consultoria em Recursos Humanos, 
o treinamento envolveu teorias e práticas 
que buscam compreender e tornar efetivo 
o vínculo entre pessoas e organizações, 
com o objetivo de desenvolver habilida-
des essenciais a um bom líder.

“Estão previstos outros quatro módu-
los referentes a processos de Recursos 
Humanos que também visam contribuir 
para a capacitação da nossa equipe”, 
explica Sueli Maria Lazarin Borges, da 
área de Treinamento e Desenvolvimen-
to. Esta é uma boa notícia para quem 
participou do primeiro módulo, como o 
coordenador de Expedição José Carlos 
Soares, o Ceará. “O evento foi excelente, 

principalmente na abordagem sobre 
as habilidades essenciais a um bom 
líder. O melhor é que o grupo acabou 
transformando-se em uma equipe de 
trabalho, disposta a colocar em prática 
o aprendizado”, destaca. 

LUBECKAN - No mês de maio, 107 
colegas participaram do programa de 
reciclagem sobre o Lubrificante Lubeckan, 
utilizado há cinco anos pela PPE Invex 
nos fios de compressores herméticos. O 
treinamento, que teve aproveitamento 
de 100% comprovado por meio de testes 
teóricos, focou as principais característi-
cas do produto e cuidados necessários 
durante o processo de aplicação, feito 
após o isolamento do fio com o esmalte 
com o objetivo de lubrificá-lo. Compatível 
com o gás HFC 134a, que não agride a 
camada de Ozônio, o Lubeckan foi reco-
mendada por clientes como a Embraco 
e a Tecumseh, que adquirem da PPE 
Invex os fios utilizados na produção de 
compressores para geladeiras, freezers, 
bebedouros e ar condicionados.

NR10 - Em agosto tem início uma série 
de treinamentos que visa divulgar a NR10 
junto aos eletricistas da Fábrica. A PPE 
Invex já realizou um primeiro encontro 
de sensibilização. Agora, intensificará a 
qualificação sobre a norma para que os 
colegas possam desenvolver seu trabalho 
com mais segurança.

Treinamentos

Mais música para Cerquilho    
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