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O utubro marcou uma data 
especial para todos nós: 
neste mês, comemoramos 
um ano de PPE Invex. Apesar 

de simbólico, trata-se de um momento 
importante, pois fechamos o ciclo de 
adaptação a uma nova marca e uma 
nova história que começamos a escrever 
no ano passado.

Herdamos da Pirelli uma trajetória de 
sucesso, o que de certa forma pode ser 
encarado tanto como um “presente” 
como um grande desafio. Estes doze 
meses, entretanto, mostraram que con-
seguimos tirar proveito desta herança do 
passado, visando um futuro promissor.

Como PPE Invex, fortalecemos ain-
da mais nossa presença no mercado, 
contratamos colaboradores que agrega-
ram novos valores à Empresa e obtivemos 
o reconhecimento por parte de clientes 

tradicionais, que acreditam na nossa 
capacidade de oferecer produtos com 
qualidade e tecnologicamente avan-
çados. Ou seja, continuamos sendo a 
referência no Brasil quando o assunto 
é fios esmaltados.

Não tenho dúvidas que iremos crescer 
ainda mais, pois a mudança no nome 
da empresa não alterou aquilo que 
temos de mais precioso: a motivação 
de nossos funcionários. Este foi o prin-
cipal “combustível” para chegarmos 
a este primeiro ano de vida com um 
resultado tão positivo. Daqui para frente, 
certamente teremos muito mais o que 
comemorar.

Romolo Giambastiani, 
Diretor-superintendente da

PPE Invex do Brasil
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EXPEDIENTE

Temos muitos
motivos para 
comemorar!

Uma nova sede Administrativa-
Comercial, maior proximidade 
com a comunidade, relaciona-
mento ainda mais estreito com 

funcionários, clientes e fornecedores. 
Neste primeiro ano de PPE Invex diversas 
ações foram colocadas em prática para 
fortalecer a nova marca a as estraté-
gias da organização. Todas as áreas 
mostraram muita disposição para esta 
nova fase da empresa.

E as expectativas são excelentes, 
como você pode conferir nos depoi-
mentos dos colegas publicados nas 
páginas a seguir. Eles foram escolhidos 
para representar cada um dos 340 fun-
cionários que trabalham em Cerquilho 
e em São Paulo. Não haveria melhor 
forma para comemorarmos uma data 
especial como esta senão traduzindo o 
que significaram, de forma geral, estes 
doze meses de PPE Invex!

mensagem Conquistas em 
todas as áreas “Como PPE Invex, nos sentimos 

mais atuantes. A empresa 
está mais flexível e a direção tem 
maior autonomia. No mundo 
globalizado as ações são muito 
rápidas e o mercado exige isto, 
então temos que continuar sendo 
flexíveis, mantendo também aquilo 
que é intrínseco, como qualidade 
do produto e do serviço. Assim, con-
tinuaremos líderes de mercado”.

Claudemir Fernando Furlan - DER

“O ambiente na 
Fábrica ficou 

muito melhor neste último 
ano. Além de ganharmos 
novos equipamentos, 
houve aproximação 
maior entre as pes-
soas. Diversas novidades 
contribuiram para isso, 
como a ginástica laboral, 
que vem melhorando 
o desempenho físico e 
mental dos funcionários. 
Espero que os investi-
mentos continuem para 
que possamos aumentar 
nossa participação no 
mercado. Sempre temos 
o que melhorar, afinal, o 
que fizemos bem ontem 
, podemos fazer melhor 
hoje”.

Airton Leardini 
Cabos Transpostos

Em São Paulo, a PPE Invex ganhou nova sede Administra-
tiva-Comercial, localizado no mais conhecido edifício 

comercial do bairro do Jabaquara. Um coquetel especial 
realizado no dia 18 de agosto, que também reuniu cole-

gas da Fábrica, marcou esta nova fase da Empresa.

Três creches e uma escola municipal 
de educação infantil de Cerqui-

lho receberam da PPE Invex uma 
doação especial que agradou em 
cheio a criançada. Cada entidade 
ganhou brinquedos para equipar o 

play-ground. A doação foi muito bem 
recebida pela comunidade e também 

pelo prefeito Aldo Sanson. “Só temos 
que agradecer, e muito, as atitudes da 
empresa, que realmente se preocupou 

com a parte social”, destacou “Esse 
exemplo deve ser seguido por todas 

as empresas numa atitude saliente de 
responsabilidade social”, diz 

A garotada do 
Pólo de Cerqui-

lho do Projeto 
Guri já faz suas 

apresenta-
ções usando a 

camiseta ofi-
cial, onde vem 

estampado o 
logotipo da PPE 

Invex, que viabi-
lizou a forma-
ção do grupo 

ao patrocinar a 
iniciativa.

“Todos os fun-
cionários são 

os responsáveis pela 
conquistas deste 
primeiro ano de PPE 
Invex. Nossa equipe 
aumentou e este é 
um dos principais 
indicadores de 
sucesso. Na minha 
área, mais especifi-
camente com os 
chamados especiais 
e, principalmente os 
cabos transpostos, o 
que se vê é um mer-
cado com uma de-
manda muito grande 
e em constante 
crescimento, o que 
torna as expectativas 
para o futuro ainda 
mais favoráveis”.

Odair Benedito Mota
Qualidade

“Particularmente, a mudança 
foi muito boa para mim pois 

assumi uma nova funcao, o que me 
deixou extremamente motivado. De 
modo geral, os benefícios também 
foram muitos, sejam relacionados à 
infra-estrutura como ao meio am-
biente. Não faltaram investimentos, 
tanto em maquinário como em pes-
soas. Espero que a empresa cresça, 
dando oportunidade para que os 
funcionários cresçam também”.

Wanderley de Campos - Manutenção

“Um dos destaques 
na área comercial, 

neste primeiro ano de PPE 
Invex, foi a efetivação de 
estagiários, fortalecendo 
a estrutura já definida até 
então. Isso ajudou a reno-
var o desempenho das 
nossas atividades princi-
palmente porque há uma 
troca grande de infor-
mações e desempenho, 
visando o cumprimento 
de nossas metas. Por isso 
acredito que a nossa 
posição de liderança 
de mercado está ligada 
a funcionários compro-
metidos com a empresa, 
qualidade no produto e 
bom atendimento ao cli-
ente. Este é e será sempre 
nosso desafio”.

Débora Contrera
Vendas

“A transição foi tranqüila pois 
demos continuidade aos pro-

jetos em andamento. A mudança 
mais significativa neste processo diz 
respeito à maior agilidade que te-
mos agora na tomada de decisões. 
Minhas perspectivas são muito otim-
istas, visto que temos um grupo de 
pessoas capacitadas para enfrentar 
quaisquer adversidades”.

José Clodoaldo Massuia
Engenharia - Assistência Técnica

“A mudança trouxe au-
tonomia e o relacio-

namento com nossos cli-
entes e entre os própios 
funcionários, que já era 
bom, ficou melhor ainda. 
Estamos trabalhando 
no aperfeiçoamento de 
diversas áreas, mas o 
nosso grande objetivo 
será o Plano de Car-
reira e Sucessão, onde 
deveremos contemplar 
o desenvolvimento de 
pessoas - treinamentos 
comportamentais, de 
competências -  além 
da identificação de 
potenciais, visando a 
perpetuação do nível de 
competência da estru-
tura organizacional”.

Orlando Manastarla,
Recursos Humanos

“Como PPE Invex 
aumentamos a 

capacidade de produção 
de fios esmaltados em 
cerca de 10%. Este 
número deverá crescer 
ainda mais em função 
de novos equipamentos 
e da reestruturação do 
processo produtivo. Com 
a nova gestão, todos os 
procedimentos previstos 
anteriormente foram 
seguidos, porém com 
maior agilidade. Nos-
sas perspectivas são as 
melhores possíveis, já que 
estamos prevendo a ma-
nutenção dos investimen-
tos em níveis adequados 
para manter a atividade 
competitiva no mercado.

José Ademir Nunes
Processos

“A PPE Invex trouxe 
mais flexibilidade 

e agilidade à Empresa. 
Consequentemente 
passamos a ter maior 
interação e comunica-
ção entre as pessoas. 
Para dar sustentação a 
este cenário, produzi-
mos um novo site e pas-
samos a editar o Invex 
Viva. Ações contínuas 
devem sempre estar 
em mente e ser um ob-
jetivo a dar sustentação 
à PPE, para oferecer 
ao mercado produtos e 
serviços  que atendam 
às suas expectativas, a 
fim de permanecermos 
líderes”.

Márcia Regina C. 
Oliveira
Marketing

“Neste primeiro 
ano, o cuidado 

especial foi com a 
perenização da marca. 
Procuramos passar 
confiança ao mercado, 
demonstrando que a 
mudança só veio a 
acrescentrar em um 
histórico altamente 
positivo. Internamente, 
o mais importante foi 
o sentimento de união 
que tomou conta do 
grupo, tornando-o mais 
vibrante. A perspectiva 
em relação ao futuro é 
muito positiva, pois fica 
claro que os novos com-
panheiros que chega-
ram estão envolvidos e 
entusiasmados com a 
atividade”.

José Antonio C. Galan
Comercial

Ele sabe tudo de 
fios esmaltados!

Personagem

E le tornou-se sinônimo de qualidade em fios esmaltados e hoje empresta seu nome à principal rua da Fábrica de Cerquilho. Mario Bigliazzi trabalhou durante 50 anos na Pirelli. Tudo o que aprendeu ao longo de tanto tempo soube como transmiti-lo. Tanto é que o próprio superintendente, Romolo Giambastiani, chama-o de mestre. “A PPE Invex tem um futuro brilhante, pois possui bases muito sólidas”, diz. Bigliazzi começou a trabalhar na Pirelli no dia 29 de janeiro de 1946, quando tinha 15 anos. As promoções não demoraram a chegar até que em 1962 ele tornou-se supervisor de Produção Esmaltagem, assunto com o qual passou a trabalhar até 29 de janeiro de 1996, quando aposentou-se  no cargo de assessor técnico. “Esta era uma função que não existia no Brasil. Fui o primeiro a ter esse título”, lembra.
Em sua carreira, não faltaram missões a outros países, como Argentina, Uruguai, Peru e a própria Itália. Bigliazzi tornou-se referência no Grupo tamanho era seu co-nhecimento na área. “Sempre priorizei a qualidade em todos os aspectos, seja nos produtos ou nos serviços”, acrescenta. Essa característica era evidente em cada ação que colocava em prática. Por isso não faltaram reconhecimentos ao seu desempenho, que se estenderam até mesmo depois de aposentado. Neste ano, ele retornou à Cer-quilho para acompanhar a I Convenção TPM da PPE Invex, evento do qual é patrono. Casado há 51 anos com Neide, pai de três filhos e avô de quatro netos, Bigliazzi mora em São Vicente, no litoral de São Paulo, tem 74 anos e enche o peito quando fala de sua trajetória profissional. “Tenho orgulho de tudo o que vivi, das pessoas com quem trabalhei e dos amigos que fiz. Vire-e-mexe volto à Cerquilho para matar as saudades e vejo ali uma empresa forte, que cresce a cada dia. Tenho certeza que a PPE Invex do Brasil continuará sendo a principal referência em fios esmaltados, pois a cultura da Qualidade já está incorporada à Empresa”, destaca o mestre. “Quem acreditar nisso, crescerá junto!”, finaliza.

O sucesso está nas pessoas!O sucesso está nas pessoas!
Eles representam todos os colegas que trabalham na PPE Invex, uma equipe nota 10, responsável pelo sucesso da Empresa!
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MERCADO

GENTE

PPE Invex faz um ano e 
quem ganha presente 

é a comunidade
Páginas 2, 3, 4 e 5

ANO 1 - No 2 - OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2005

Milton Camargo foi um dos destaques do 
1º Campeonato Liga Master de Atletismo 
de São Paulo, realizado nos dias 24 e 25 de 

setembro, na cidade de São Caetano (SP). Operador 
de esmaltatriz vertical, o colega conquistou seis 
pódios na competição. Ele foi campeão 
na corrida de 800m, no salto à distância e 
integrou as equipes vencedoras das duas 
provas de revezamento (4x100 e 4x400). 
Não bastassem as medalhas de ouro, 
também ficou com as de prata nos 
100 e 200m. Resumindo: ele subiu ao 
pódio nada menos do que seis vezes! 
Um resultado e tanto, não concorda?

Conhece este campeão?

Muita festa para oMuita festa para o

Dia das Dia das 
Crianças!Crianças!

N
ada menos do que 113 crianças, 
de 5 a 11 anos, participaram de 
um evento especial realizado no 
dia 9 de outubro em comemora-

ção ao Dia das Crianças. O divertimento foi 
coordenado pela equipe de Lazer do SESI 
de Tatuí, que promoveu para os maiores 
diversas gincanas como 
corrida do saco, cabo 
de guerra e caça ao 
tesouro, entre outras. Os 
menores se divertiram 
brincando com a dança da cadeira, 
os bichinhos de bexiga e as diversas 
atividades realizadas  no Play Ground. 
Como ninguém é de ferro, a garotada 
participou também de um delicioso 
almoço servido no próprio CAPI e 
comeu no final da tarde um delicioso 
cachorro-quente.  De presente, 
cada uma levou para casa um kit 
de doces, uma camiseta feita para 
o evento e um brinde especial!

ALTANA - No dia 21 de setembro foi a 
vez da Fábrica receber a visita de uma 
delegação da Altana, um dos principais 
fornecedores mundiais de materiais isolantes. 
Os visitantes aproveitaram a oportunidade 
para discutir aspectos técnicos e comer-
ciais relativos ao fornecimento de esmaltes 
utilizados pela PPE.

Comunicação e relacionamento 
interpessoal foi o tema do workshop 
realizado nos dias 8 e 9 de setembro, 

no Sabrina Resort. em Cesário Lange. O en-
contro reuniu 34 colegas de Cerquilho e de 
São Paulo, que trabalham nas áreas Admi-
nistrativa, Logística, Industrial, RH, Suprimentos 
e Informática. “O objetivo do treinamento 
foi mostrar como o relacionamento entre as 
pessoas influencia no ambiente das orga-
nizações” explica a analista de Formação 
e Desenvolvimento, Sueli Borges.

O workshop -- conduzido por Sonia Va-
quero, da Arete Consultoria -- também foi 
uma oportunidade para o grupo identificar e 
exercitar as habilidades necessárias para o 
desenvolvimento da competência interpes-
soal, além de assumir os compromissos para 
uma adequada interação no dia-a-dia.

“Para quem trabalha na área Comercial, 
como eu, o treinamento foi excelente pois 
nos fez refletir sobre comportamentos que 
adotamos no dia-a-dia e que nem sempre 
agregam”, destaca Rubens Alexandre Orsi, co-
ordenador de vendas internas. “A repercusão 
do evento foi muito positiva, tenho certeza 
que todos utlizarão demais os conhecimentos 
adquiridos não só profissionalmente como 
na vida pessoal”, acrescenta Jorge Sato, 
técnico de Qualidade da Fábrica.

O evento reuniu filhos de 
funcionários da PPE Invex 

e de firmas externas

 TREINAMENTO

Workshop valoriza 
a comunicaçãoa comunicação

Um treinamento diferenciado realizado na 
Siemens e na PPE Invex, no dia 22 deagosto, 
envolveu funcionários das duas empresas. 
O intercâmbio técnico dos  visitantes com  
os nossos funcionários possibilitou maior   
visibilidade as  necessidades  de  ambas  
as  partes. Quando nosso grupo dirigiu-se  
a  Siemens, os colegas tiveram a opor-
tunidade de assistir a uma apresentação  
sobre transformadores e conhecer o  
processo de fabricação dos mesmos, 
“in loco”, no setor de bobinagem, enfati-
zando  melhorias continuas. Depois foi a 
vez do pessoal da  Siemens deslocar-se 
para a PPE Invex, cujas  atividades foram 
semelhantes, com  enfase à fabricação 
de produtos especiais. 

EUA - No dia 19 de setembro, Don Dixon, 
da Piremag (distribuidor da PPE Invex nos 
Estados Unidos) visitou a Fábrica de Cerquilho 
acompanhado de Doug Pilch e Wai-Min Seto, 
executivos da Allanson Eletrics, de Toronto, 
Canadá, novo cliente da empresa. A Piremag, 
inclusive, participou da mais importante feira 
do setor nos Estados Unidos, realizada de 24 
a 26 de outubro, em Indianápolis. 

URUGUAI - Também no dia 19, Cerquilho 
abriu suas portas para a visita de Alberto Puc-
ciarelli, distribuidor da PPE Invex no Uruguai. 
Ele é parceiro da Empresa desde agosto 
deste ano e fez questão de conhecer as 
instalações da Fábrica.

O estande 
da Piremag 

expôs os 
principais 
produtos 

da PPE 

No dia 21 de outubro foi realizado na 
Fábrica de Cerquilho o 1º Encontro 
de Transportes da PPE Invex. O evento 

reuniu 21 pessoas de oito transportadoras que 
fazem a entrega dos nossos produtos, além de 
colegas de diversas áreas da Empresa, como 
Marketing, Logística, Expedição, Qualidade, 
Comercial, Meio Ambiente, Treinamento e 
Produção. O encontro teve como objetivo 
aumentar o envolvimento e a conscientização 
dos prestadores de serviços de transporte que 
atendem a Empresa, além de estimular esta 
parceria que visa, sobretudo, a satisfação dos 
clientes. “A qualidade da PPE Invex também 
está na pontualidade de entrega, bem como 
a forma que chegam nossos produtos ao seu 
destino”, destaca o gerente da Qualidade, 
Antonio Carlos Amorim.

O treinamento foi conduzido por José 
Arnaldo Sequeira, da Trento Treinamento. 
Na abertura foi feita a apresentação da 
PPE Invex e abordado o compromisso da 
Empresa com o meio ambiente, bem como 
a contribuição que as transportadoras podem 
dar para o sucesso deste trabalho. Além da 
ênfase à parceria com os transportadores, 
a programação incluiu também assuntos 
relacionados aos processos e produtos da 
PPE Invex, cuidados no manuseio e car-
regamento e o compromisso relacionado 
à qualidade na entrega e a necessidade 
da presença pró-ativa da área Comercial 
para buscar soluções que satisfaçam os 
clientes. “De certa forma, a transportadora é 
a extensão da nossa fábrica até a chegada 

dos nossos produtos aos clientes, por isso 
precisamos dedicar a ela uma atenção 
especial. Não basta estar envolvido, mas 
também comprometidos como nós, que fab-
ricamos o produto“, acrescenta o gerente de 
Logística, Luciano Ciapino. Após as palestras, 
os participantes tiveram a oportunidade de 
visitar a Fábrica para conhecer os processos 
adotados para que cada produto chegue 
de forma íntegra à Expedição, além de veri-
ficar também o sistema de armazenagem, 
separação, faturamento e carregamento 
da PPE Invex. 

De forma geral o encontro que foi muito 
bem avaliado pelos participantes. “Houve 
uma integração forte entre a PPE Invex e 
as transportadoras. Todos contribuiram na 
troca de idéias e fazendo um pacto de 
compromisso, buscando as soluções para 
atender bem os nossos clientes”, avaliou José 
Arnaldo. Vanderlei  Patti Santana , gerente 
comercial da Tranjoi, concorda. “A intera-
ção foi o ponto mais positivo, em função 
da troca de  informações”, destaca. Para 
Nerisvaldo Serqueira  de Souza, encarregado 
Operacional da SR Transporte, o encontro 
permitirá ‘as empresas oferecer melhor 
qualidade ao carregamento dos produtos 
uma vez que agora entendem como fun-
ciona a produção dos mesmos. “O ponto 
que merece destaque foi a  participação 
da área de Vendas na busca de soluções , 
sempre focando o cliente final”, acrescenta 
Orlendo Valdir Bom, da Cerquilho Transportes, 
que patrocinou o evento. 

União que favorece União que favorece 
nossos clientes!nossos clientes!

Mais festa!
Confira o que está pro-

gramado para este ano:

 Homenagem aos Vete-

ranos: 26 de novembro. 

 Confraternização de 

Natal: 22 de dezembro.

Uma iniciativa inovadora une a PPE Invex e os transportadores com 
o objetivo de obter mais qualidade na entrega dos produtos

As auditorias de recertificação do SGQ conforme normas ISO 
9001:2000 e QS 9000, realizadas de 9 a 15 de setembro pelo 
BVQI, confirmaram que a Qualidade faz parte da cultura da 

PPE Invex. Parabens a todos por mais esta conquista!


