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“O investimento na quali-
dade de vida de seus 
colaboradores sempre 
foi uma das principais 

características da PPE Invex. Em 2005 
realizamos uma série de iniciativas 
voltadas principalmente para a saúde 
e segurança no trabalho, que serão 
intensificadas em 2006. Nas próximas 
páginas estão alguns exemplos de ações 
tradicionais, como a Sipat, e outras pio-
neiras, como a ginástica laboral, que 
comprovam esta filosofia de trabalho 
na área de Recursos Humanos.

A definição dos valores da nossa 
Empresa -- que você poderá conhecer 
melhor na página 6 -- também foi um 
dos pontos trabalhados em 2005, que 
permitiram definir melhor nossa estratégias 
para 2006. Temos na PPE Invex, como 
Política de Recursos Humanos, atuar de 
maneira que qualquer 
certificação, porventu-
ra requerida, não nos 
cause dificuldade. Ou 
seja, precisamos ter uma 
equipe preparada sem-
pre para qualquer tipo 
de desafio. 

Por isso, importantes 
projetos começarão a 
ser implementados em 
breve, contemplando 
o desenvolvimento 
dos colaboradores, 
incluindo treinamen-
tos comportamentais 

e de competências, além de trabalhar 
na identificação e no desenvolvimento 
de potenciais, visando a perpetuação 
do nível de competência da estrutura 
organizacional.

Reter talentos, inclusive, é um dos 
nossos objetivos permanentes. E há 
diversas formas de comemorar o suces-
so desta iniciativa. Em dezembro, por 
exemplo, 16 veteranos foram homena-
geados durante um coquetel realizado 
no Resort Sabrina, em Cesário Lage. 
São colegas que estão na Empresa há 
20, 25, 30 e 45 anos, como é o caso 
de Julio Macedo, da área Comercial. 
Valorizar a dedicação de cada um 
desses funcionários é também uma 
forma de mostrar a todos que vale a 
pena acreditar na PPE Invex”.

Orlando Manastarla
Diretor de Recursos Humanos
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Você é Você é 
sempre sempre 
nossa nossa 
prioridadeprioridade

Veteranos 2005

A última semana de novembro marcou a realização última semana de novembro marcou a realização 
de mais uma Sipat na de mais uma Sipat na PPE InvexPPE Invex. A maioria dos colegas . A maioria dos colegas 
participou do evento, que tratou de diversos temas como participou do evento, que tratou de diversos temas como 
Coleta Seletiva, Alcoolismo, Estresse e Drogas, entre outros. Um Coleta Seletiva, Alcoolismo, Estresse e Drogas, entre outros. Um 

dos pontos altos foi a apresentação feita por um ventríloquo, que chamou dos pontos altos foi a apresentação feita por um ventríloquo, que chamou 
a atenção de todos de forma descontraída e animada.a atenção de todos de forma descontraída e animada.

SIPAT 2005

No ano passado, a PPE Invex deu 
início a um projeto que ajuda, e 
muito, a melhorar a qualidade 
de vida no trabalho. Trata-se 

da ginástica laboral, atividade física 
orientada por profissionais e praticada 
durante o horário do expediente. Tem 
como objetivo minimizar os impactos 
negativos decorrentes de uma vida 
sedentária e que podem ser agravados 
dependendo da função profissional.

Cerca de 80% dos colegas da Fábri-
ca já aderiram à ginástica laboral. Eles 
sabem que a prática de exercícios físicos 
gera benefícios também psicológicos, 
pois ajuda a combater o estresse e 
contribui para o aumento do poder de 
concentração. Outro aspecto importante 
é o social. “As atividades são realizadas 
sempre em equipes, fazendo com que 
haja integração maior entre as pessoas. 
A descontração ajuda muito a aproximá-
las”, explica Nádia da Silva, uma das 
duas professoras de educação física 
que aplicam o projeto na Fábrica.

As aulas desenvolvidas na PPE Invex 
são diárias, duram 10 minutos e foram 
programados de acordo com as carac-
terísticas do trabalho de cada setor. A 
maioria dos exercícios tenta diminuir o 
efeito da solicitação constante a que 

é submetido o trabalhador ao execu-
tar determinada tarefa, seja ela física 
ou não. Por isso quem utiliza de seus 
músculos para manejar instrumentos, 
ferramentas ou produtos é beneficiado 
por um programa de atividades para 
trabalhadores fabris. Por outro lado, os 
colegas administrativo realizam outros 
tipos de exercícios, pois suas atividades 
são diferentes. 

Com a ginástica laboral, todos saem 
ganhando. Para a PPE Invex, significa 
preservar a qualidade de vida dentro 
da Empresa. Segundo pesquisas, esta 
prática contribui para a redução de 
20 a 25% no número de acidentes 
de trabalho. Outro exemplo que este 
assunto é prioridade para a PPE Invex 
é a ampla pesquisa já realizada para 
identificar ações que possam melhorar 
a qualidade de vida e preservar a saúde 
dos funcionários. 

“Uma empresa mostra que é social-
mente responsável quando investe nas 
pessoas, quando se preocupa com o 
bem-estar de seu maior patrimônio”, 
acrescenta Edson Gatto, da ERG Life 
Consultoria em Saúde, responsável pela 
identificação dos pontos que deverão 
se trabalhados a partir de 2006.

Veja qual o índice de participação de cadaVeja qual o índice de participação de cada
área nas atividades da ginástica laboralárea nas atividades da ginástica laboral

Você já aderiu às atividades da ginástica laboral? Pois 
saiba que 80% dos colegas já estão se movimentando e 

aproveitando mais este benefício da PPE Invex. Como você 
pode ver na tabela ao lado, a Expedição, a Esmaltagem 

Vertical e Horizontal, a Trefilaria são as áreas com os 
melhores índices de participação. Esta é uma atividade 

não-obrigatória, mas ao realizá-la, os benefícios são 
inúmeros. Os depoimentos ao lado mostram exatamente 

isso! Aproveite esta oportunidade para melhorar sua 
qualidade de vida. O RH da Fábrica está à disposição para 

esclarecer qualquer dúvida. 

Quem pratica, Quem pratica,
gosta e aprova!gosta e aprova!

“Antes de começar a fazer a 
ginástica sentia dores nos pés, na 
região lombar e ficava às vezes 

meio travado, mas hoje, graças à 
ginástica laboral, tenho menos dores, 

consigo abaixar, caminhar mais. 
Quero agradecer aos profissionais, 
pelos benefícios, e à Empresa, por 
estar dando esta oportunidade aos 

funcionários.”
Dioraci Barbosa

Retifica

“São tantos benefícios que esses 10 
minutinhos diários de ginástica me tra-
zem que não caberiam neste papel. 
Antes dos rachões de terça e sexta, 

tenho feito alongamentos que apren-
di com a ginástica laboral. Se você 

ainda não participa procure praticá-
la, esses 10 minutinho podem fazer um 

bem enorme para a sua saúde.”

Gerson da C. V. Júnior
Esmaltagem Horizontal

“Nestes 10 anos que trabalho aqui 
aconteceram muitas mudanças, 

como a implantação da ginástica 
laboral. Antes poucos sabiam das 

melhorias que ela poderia oferecer. 
Mas após sua implantação, todos 

puderam ter acesso a ela, usufruindo 
seus benefícios. A ginástica laboral me 
ajudou a aliviar as dores nos ombros e 
cotovelos. Tudo isso reflete no dia-a-
dia, tornando-nos mais produtivos.

Ademar R. De Souza
Magnetos

“Há um ano eu estava com for-
tes dores nos ombros e o médico 
constatou que era tendinite. Fiz o 

tratamento e as dores diminuiram, 
mas de vez em quando voltavam a 

me incomodar. Depois que comecei 
a fazer a ginástica laboral, passei 

a perceber que as pequenas dores 
que eu tinha sentido já não estavam 
aparecendo. Espero que continue 

do jeito que está”.
Luis Carlos de Carvalho
Esmaltagem Horizontal

GinásticaGinástica
laborallaboral Um dos grandes adeptos da 

ginástica laboral é o colega 
Renato Sousa, operador de 
esmaltatriz que trabalha na 

PPE Invex há cinco anos. E ele tem um 
bom motivo para defender a adesão à 
modalidade. Renato pratica capoeira 
há 12 anos. Aos 25 anos, é veterano no 
assunto e pioneiro entre os adeptos da 
Cidade. Sabe como é importante estar 
com o corpo e a mente preparados 
para o dia-a-dia. 

“A capoeira contribuiu de muitas 
formas para a melhoria do meu desem-
penho profissional. Tenho mais disposição, 
flexibilidade, força, fôlego e agilidade 
para o dia-a-dia”, explica o colega. Por 
isso, ele não pensou duas vezes para 
aderir à ginástica laboral, que também 
trabalha aspectos que podem contribuir 

de forma efetiva para a qualidade de 
vida no trabalho.

“Eu só ouço elogios por parte dos co-
legas. Essa certamente é uma atividade 
que está proporcionando bem-estar e 
uma integração grande. Em especial, 
no meu setor, as atividades são voltadas 
para corrigir problemas de postura, e 
os resultados são visíveis”, destaca o 
colega, que reconhece a qualidade 
das profissionais que conduzem as 
atividades. Renato gosta tanto de se 
exercitar que já se propôs a dar aulas de 
capoeira na Fábrica, para que os cole-
gas aproveitem o embalo da ginástica 
laboral e continuem na busca de uma 
vida mais saudável. “Nossa saúde é o 
bem mais precioso que temos. Por isso 
é importante aprender a preservá-la”, 
acrescenta

Exercício é com Exercício é com 
ele mesmo!ele mesmo!
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GENTEGENTE

Saúde é prioridade na PPE Invex
Páginas 2, 3, 4 e 5
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VISITAVISITA

BBalão pula-pula, piscina de boli-
nhas, cama elástica, tobogã gi-
gante, futebol de sabão e tirolesa, 
além de um delicioso churrasco 

e muitas opções de comes e bebes. 
Estas foram algumas das atrações da 
Confraternização de Natal realizada no 
CAPI, no dia 22 de dezembro, reunindo 
familiares e colaboradores de Cerquilho 
e do Jabaquara. Das 10h às 16h, quase 
800 pessoas puderam comemorar uma 
das datas mais significativas do ano, 
marcada também pela apresentação 

dos integrantes do Projeto Guri, que 
recepcionaram com muita música a 
chegada do Papai Noel. Dois dias antes, 
outro momento marcou a aproximação 
do Natal: a realização de uma missa 
especial, celebrada pelo padre Miguel 
no restaurante da Unidade, como forma 
de agradecimento pelas conquistas de 
2005. Para casa, os funcionários leva-
ram também as tradicionais cestas e 
os brinquedos de Natal entregues aos 
filhos dos funcionários com até 12 anos 
de idade.

PESQUISAPESQUISA

A chegada do Papai 
Noel foi um dos 

destaques do evento 
que integrou e divertiu 

quase 800 pessoas

NatalNatal
em família!em família!

Quase 120 colaboradores participaram 
da pesquisa sobre que tipo de atividades 
poderiam ser realizadas pelo CAPI. As opções 
mais votadas para cursos de artesanato 
estão: Pintura em Tela (55 votos), Pintura em 
Tecido (17) e Bijuteria (17). Entre as atividades 
físicas, as mais escolhidas foram Ginástica 
Aeróbica Masculina (51 votos), Ioga (32) e 
Dança de Salão (30). Este resultado servirá 
para nortear as ações do clube em 2006. 

A manhã do dia 2 de dezembro foi 
diferente para 17 alunos da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental 

Professor João Toledo. Eles estiveram na PPE 
Invex para conhecer o Sistema de Gestão 
Ambiental da Empresa. Além de palestra 
sobre as atividades do SGA, com foco na 
Coleta Seletiva, o grupo pôde conhecer 
a Produção e visitar as áreas de resíduo 
e tratamento de gases e água.

Segundo a diretora da Escola, Elaine 
Cipelli, a visita fez parte do calendário 
oficial dos formandos da 8ª série e pôde 
demonstrar na prática os conceitos teóri-
cos desenvolvidos em sala de aula. “Eles 
ficaram fascinados com a quantidade, 
dimensão e velocidade das máquinas, 
além de muito orgulhosos quando en-
contraram parentes e conhecidos pelos 
corredores”, acrescentou.

Estudantes visitam a Fábrica Estudantes visitam a Fábrica 
para conhecer nosso SGApara conhecer nosso SGA

 INTEGRIDADE
Atuar de forma ética, educada, 

imparcial e justa, fortalecendo a sua 
imagem frente ao mercado de atua-
ção, concorrentes, empregados e a 
comunidade.

 COMPROMETIMENTO
Entender o mercado em que a PPE 

Invex atua, respeitando as necessida-
des/exigências do cliente, buscando 
as melhores soluções. Compartilhar 
os objetivos organizacionais com os 
empregados, estimulando a busca 
pela melhoria contínua e o atingimento 
de seus objetivos e resultados, tendo 
como meta o sucesso da organização 
e salvaguarda da sua imagem.

 RESPONSABILIDADE
Direcionar as atividades para resul-

tados, estimulando o comprometimento 

dos empregados na definição de planos, 
monitorando sua evolução, em busca 
de um resultado concreto.

 COOPERAÇÃO
Estimular a colaboração, o trabalho 

em equipe, a ajuda e o comparti-
lhamento, visando somar resultados, 
aproveitando melhor os recursos dis-
poníveis, considerando que “o todo é 
maior que a soma das partes”.

 TRANSPARÊNCIA
Fornecer informações sobre a em-

presa, resultados financeiros, análises, 
decisões, procedimentos, de forma 
clara e em tempo oportuno, dando 
visibil idade à gestão dos recursos. 
Aceitar diferentes visões e encorajar 
as mudanças. Estimular a troca de 
informações entre todos os níveis da 
empresa. 

Conheça os valores 
da PPE Invex

Os valores formam os alicerces de uma organização, pois traduzem os pensa-
mentos e sentimentos das pessoas. São eles que devem nortear o trabalho de 
todas as áreas e setores. Sem conhecer seus valores e sem identificá-los, uma 
empresa não pode se tornar progressista, pois um grande trabalho começa 

com a prática de seus valores. Abaixo, estão os valores da PPE Invex e o signi-
ficado de cada um. Colocá-los em prática é obrigação de todos!

A PPE Invex está dando um impor-
tante passo na área da Qualida-
de com a implantação de um 
projeto que reúne 85 colegas 

de setores envolvidos na produção dos 
fios especiais, como Trefilaria, Perfilados, 
Esmaltagem Retangular, Magnetos, 
Magnetos Fibras, Papel-Fitas e Cabos 
Transpostos. O objetivo é estreitar a 
comunicação e fortalecer o trabalho 
em equipe na busca de produtos com 
defeito zero.

“Criamos uma sistemática que apro-
xima as pessoas, fazendo com que os 
colaboradores tornem-se responsáveis 
por todo o processo”, explica Marcos 
Antonio Marcon. A cada troca de turno, 
os colegas utilizam um check-list para 
saber exatamente o que aconteceu no 
período anterior em relação à máquina 
e ao processo, agilizando a busca de 
soluções quando há problemas. Também 
foi criado um espaço para que eles 
possam se reunir e trocar idéias sobre 
as ações implementadas.

A base de sustentação do projeto 
está ligada diretamente ao TPM, em 

especial ao Pilar de Manutenção Autô-
noma. Por isso, a Unidade deu início a 
uma série de treinamentos denominados 
“Praticando a Qualidade e Manutenção 
Autônoma”. O objetivo é despertar o 
compromisso da equipe na busca de 
resultados, além de resgatar os concei-
tos de Qualidade e sua importância no 
atingimento dos resultados e metas da 
empresa. “A idéia é mostrar que a soma 
de esforços e a adequada utilização dos 
recursos facilitam o desenvolvimento do 
trabalho e dos resultados da equipe e 
área”, acrescenta Sueli Maria Lazarin 
Dias Borges, da área de Formação e 
Desenvolvimento.

Os participantes estão animados com 
os resultados. “Tudo que pode melhorar 
o nosso trabalho é sempre muito bom. 
Isso ajuda também a melhorar nossos 
produtos e deixam nossos clientes mais 
satisfeitos”, dizem Moisés Alves de C. 
Júnior, Fernando Luiz Monteiro, Danilson 
Daros Gavino, Vítor Tirabassi Fiorotto e 
José Marcos Diniz, que já atuam no 
projeto.

Treinamento visa qualificação Treinamento visa qualificação 
para a busca de defeito zeropara a busca de defeito zero

Áreas se unem para Áreas se unem para 
buscar defeito zero buscar defeito zero 
em fios especiaisem fios especiais

MERCADOMERCADO

CLIENTES - Em novembro, a PPE Invex 
recebeu a visita de Tatsuya Ueno, Edson 
Yoshiro Nunomura, e Adauto Teixeira C, 
Filho, respectivamente diretor-presidente, 
diretor Industrial e gerente de Logística 
da Ogura Clutch do Brasil. Em dezembro, 
foi a vez do diretor da área de transfor-
madores da Siemens, Arthur Lavieri, do 

gerente geral administrativo Leonardo 
Pereira, e do gerente de Suprimentos, 
Emerson Marinho, visitaram a Fábrica. 
Nesse mesmo mês, também estiveram 
em Cerquilho Joe Cala e Bryan Feney, 
vice-presidente e controller da Ram 
América do Norte, além de Gelson F. 
Gil, presidente da Ram Brasil.

Um Natal com muita animaçãoUm Natal com muita animação
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