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A s exportações têm crescido 
de forma contínua e no ano 
passado não foi diferente. 
Nossos produtos estão sendo 

muito bem-recebidos em mercados 
extremamente exigentes, como os 
Estados Unidos. Para não perder as 
oportunidades já conquistadas e 
ampliar ainda mais sua atuação é 
necessário que a PPE Invex esteja 
permanentemente atualizada.

Ou seja, ela precisa possuir um 
conjunto de informações e conhe-
cimentos diferenciados, obtido tanto 
internamente, com os trabalhos de-
senvolvidos por todo o nosso pessoal, 
e também externamente, por meio 
dos contatos com nossos próprios 
clientes e fornecedores, além de 
ações implementadas junto às ins-
tituições de pesquisa. 

Por isso, a Empresa decidiu re-
forçar o foco na atividade de Enge-
nharia Pesquisa e Desenvolvimento, 
com o objetivo não só aperfeiçoar 
como também desenvolver novos 
produtos e processos. Além de ga-
nhar eficiência e agilidade para as 
necessárias adaptações às novas 
exigências do mercado, a PPE Invex 
mostra que está acompanhando os 

avanços da tecnologia, necessários 
para uma organização que atua 
globalmente.

O foco da área, portanto, será 
o de manter atualizado e ampliar 
continuamente o conjunto das in-
formações e conhecimentos acu-
mulados pela PPE Invex. Somado ao 
know-how que a Empresa possui nas 
demais áreas (Operações, Finanças, 
Administração, Comercial, Recursos 
Humanos, etc.), ela estará priorizando 
o principal valor de uma organização: 
o conhecimento.

Afinal, no mundo competitivo em 
que operamos não basta apenas 
acompanhar a evolução do mercado: 
é preciso estar à sua frente, utilizando 
o conhecimento para desenvolver 
as ações necessárias. Com o refor-
ço na área de Engenharia Pesquisa 
e Desenvolvimento, certamente a 
PPE Invex se tornará cada vez mais 
competit iva, satisfazendo plena-
mente as necessidades dos clientes 
e proporcionando um bom retorno 
para empregados, fornecedores e 
acionistas. 

Vainer Grizante Júnior
Gerente de Engenharia 

Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa e Pesquisa e 
Desenvolvimento Desenvolvimento 
em focoem foco

T udo isso e muito mais fazem 
parte da nova sede do CAPI, 
instalada próximo à entrada 
principal da Fábrica. O clube 

ocupa uma área total de 22.000 
m2 e foi planejado para oferecer 
o máximo de conforto para os 
freqüentadores. “Trata-se de uma 
construção moderna, com equipa-
mentos novos e vários ambientes 
separados, para que um não interfira 
no outro”, destaca o presidente do 
CAPI José Ademir Nunes.

Não faltarão opções de lazer, 
tanto para crianças quanto para 
adultos. No Salão Social, por exem-
plo, há uma sala com mesas para 
seis cadeiras cada e bar com chur-
rasqueira, além de sala para leitura 
e som. Diversos ambientes estarão 
equipados com TV. A preocupação 
não se limitou apenas à quantidade, 
mas também à qualidade.

O salão esportivo contará com 
bar, churrasqueira, diversos jogos de 
salão como bilhar, tênis de mesa, 
pebolim, cartas, etc. Os vestiários, 
sauna e sala de karaokê ficam 
interligados com o salão esportivo 
através de cobertura e jardins. 
Tanto as quadras quanto o campo 
de futebol possuem dimensões e 
pisos oficiais, iluminação artificial, 
vestiários e arquibancadas inde-
pendentes. Todas estas opções de 
lazer permitirão integrar os colegas 
e seus familiares.

Os empregados e seus depen-
dentes também poderão utilizar a 
área  esportiva para confraterniza-
ções, casamentos e aniversários, 
em dias a serem definidos pela 
Diretoria. Para isso, basta preencher 
uma requisição e se responsabilizar 
pelo uso e conservação do local. 
“Esperamos que o clube seja bas-
tante utilizado, mas sempre com 
responsabilidade total. Afinal esta 
é uma conquista que deve ser 
valorizada por todos nós”, acres-
centa Ademir.

Eles são Eles são 
exemplos  exemplos  
todos nóstodos nós

O Resort Sabrina também 
serviu de palco para a 
homenagem aos veteranos 
de 2006. Recepcionados 

por suas chefias, os 16 convidados 
participaram de um almoço diferente, 
acompanhados da esposa ou do ma-
rido. Como forma de agradecimento 
à dedicação e ao profissionalismo, 
todos ganharam um pin personalizado 
além de um presente especial, que 
variou conforme o tempo de Empresa. 
Veja ao lado os nomes dos homena-
geados e o que cada um recebeu 
como recordação.
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EXPEDIENTE
Invex Viva é uma publicação interna destinada

aos empregados da PPE Invex do Brasil.

 20 ANOS DE EMPRESA
(jogo de caneta)
Demércio Marson
João Batista Manoel
José Geraldo Infante
Milton Tullio
Pedro Manzoni
Roque Paeze
Suelí Maria Lazarin Dias Borges

 25 ANOS DE EMPRESA
(relógio de pulso)
Celso Barbosa
Euzébio Aleixo de Almeida
Hideo Ichise
Luiz Carlos Ferrarezi
Natalino Valencio Dias

 30 ANOS DE EMPRESA
(microsystem)
Hélio Biapino de Oliveira
José Carlos Soares

 35 ANOS DE EMPRESA
(câmera fotográfica)
José A. Cortez Galan

 40 ANOS DE EMPRESA
(câmera fotográfica)
Romolo Giambastiani 

HOMENAGEADOS

Momentos assim Momentos assim 
são para sempresão para sempre
D escontração, alegria e in-

tegração marcaram a co-
memoração de final de ano 
dos colegas da PPE Invex. 

No dia 22 de dezembro, o Resort 
Sabrina, em Cesário Lange, recebeu 
cerca de 900 pessoas para o tradi-
cional evento de confraternização. 
Empregados e familiares se reuniram 
novamente para este momento úni-
co, que busca fortalecer a união e 
o espírito de equipe.

Como sempre, o cardápio foi 
variado e caprichado, como exige 
a ocasião: arroz, salada, batatinha 
como aperitivo, farofa além do tradi-
cional churrasco de carne, lingüiça e 
frango. A garotada gostou mais das 
opções selecionadas especialmente 
para elas, como mini-hamburger, 
pastel, churros, algodão-doce, sor-
vete e frutas.

O lazer também recebeu atenção 
especial por parte dos organi-
zadores do evento. Um grupo 
com 11 recreadores não mediu 
esforços para que as crianças, 
de 3 a 12 anos de idade, se 

divertissem a valer com futebol de 
sabão, cama elástica, piscina de 
bolinha, parede para escalada, 
pintura facial e bichinhos de bexiga. 
Quadras de vôlei, campos de tênis 
e futebol, piscina, toboágua e lago 
para pesca completaram as opções 
que atraíram a atenção também dos 
mais velhos.

A chegada do Papai Noel, que 
veio de charrete, foi o grande mo-
mento da confraternização. Além 
de entregar balas e pirulitos, o bom 
velhinho conversou com a garota-
da e posou para fotos. E ninguém 
foi para casa de mãos vazias: os 
filhos dos colegas com até 13 anos 
de idade receberam um presente 
especial e um kit de doces; cada 
família também ganhou uma cesta 
de Natal, com produtos para que as 
comemorações em casa também 
fossem fartas. 

O toboágua foi uma das 
sensações da Festa de Natal, 

realizada em um sítio com 
infra-estrutura que garantiu 

integração e muita diversão

Na entrada uma grandiosa sede 
social anexa a salas de treinamento 
e reuniões, seguida de um imponen-
te jardim. Em seguida um moderno 
centro esportivo com outra grandiosa 
construção que abriga a sede espor-
tiva, próxima a quadras poliesportiva 
e de tênis, campo de futebol society, 
sauna, bosques com árvores frutífe-
ras e play-ground, tudo cercado de 
muito verde e bom gosto!

Tudo isso é para Tudo isso é para 

você e sua famíliavocê e sua família

Viva MulherViva Mulher

Na manhã do dia 27 de ja-
neiro foi lançado o projeto 
“Viva Mulher”, que tem por 
objetivo estimular mudança 

de comportamentos e a adoção de 
ações preventivas que visam melhorar 
a qualidade de vida das mulheres. 
Parrticiparam do evento cerca 
de 130 pessoas, entre colegas 
e esposas de empregados. 
Além de assistirem a uma 
palestra sobre prevenção do 
câncer de colo de útero, as 

convidadas participaram de um de-
licioso café da manhã e receberam 
um gibi educativo produzido espe-
cialmente para elas. A programação 
incluiu ainda a realização de uma 
feira de saúde, com demonstrações 
de diversos serviços que contribuem 

para a saúde física e mental, 
demonstração de número 
de dança, sorteio de um 
aparelho de DVD e recre-

ação para a garotada que 
acompanhou as mamães!
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MERCADOMERCADO

N o início de 2007, os admi-
nistradores de Produção da 
Fábrica, o chefe da Unidade 
de Processos e a coordena-

dora de Desenvolvimento de Pessoal 
e Comunicação se reunirão com as 
equipes para cumprir a última etapa 
do Programa Qualidade em Foco. 
Durante os últimos meses, eles se de-
dicaram a acompanhar a evolução 
dos indicadores de melhoramento 
contínuo das equipes que trabalham 
nas Esmaltagens Vertical e Horizontal. 
Desta forma, a PPE Invex terá uma 
idéia exata sobre o nível de apro-
veitamento e desenvolvimento dos 
conhecimentos técnicos adquiridos 
pelos 112 colegas envolvidos nos 
treinamentos, iniciados em julho.

“Os participantes do Programa 
sabem que o sucesso dos nossos 
produtos depende do talento e 
profissionalismo de cada um, pois a 
principal mensagem que buscamos 
transmitir foi exatamente esta: o di-
ferencial frente à concorrência são 
as pessoas”, destaca o gerente da 
Qualidade, Antonio Carlos Amorim. 
Por isso, o Programa teve início com 
apresentações de duas horas foca-
das no tema “Qualidade: Atitude e 
Necessidade”. O objetivo dessa etapa 
foi sensibilizar os colegas sobre a 
importância do atendimento pleno 
à Política da Qualidade, realizando 
o trabalho de forma correta, conhe-
cendo as atividades e o processo.

Na seqüência foram desenvolvidos 

três módulos com abordagem mais 
técnica. O primeiro deles teve como 
ponto de destaque a chamada FICO 
- Ficha de Controle Operacional, 
considerada o “RG” do produto. 
Utilizado pelos empregados na pro-
dução, trata-se de um importante 
instrumento que contém todas as 
informações sobre as característi-
cas dos produtos. Auto-controle de 
Processo e Auto-controle de Produto 
foram os dois temas complementares, 
tratados também para capacitar os 
participantes sobre os instrumentos 
utilizados para  acompanhar a evo-
lução e resultados da produção do 
fio esmaltado com qualidade e aten-
dendo aos requisitos do cliente.

“Paralelamente aos treinamen-
tos dos operadores, f izemos um 
alinhamento junto aos admistrado-
res de Produção visando refletir a 
continuidade das ações valorizadas 
no Programa. Por isso este é um 
momento importante, pois chegou 
a hora de verificarmos se as lições 
foram assimiladas pelas equipes”, 
acrescenta a coordenadora de De-
senvolvimento  de Pessoal e Comuni-
cação, Sueli Maria Lazarin Borges. A 
análise prevista no Programa reforça 
a importância da adoção de todos 
os procedimentos existentes e que 
sejam praticados constantemente. 
“Afinal, se há algo permanente em 
nosso dia-a-dia é a necessidade de 
melhorarmos sempre”, acrescenta 
Amorim.

L ideranças pré-dispostas à co-
municação, com abertura para 
reconhecer limitações e mais 
preparadas para decidir ações 

futuras. Este foi o principal resultado 
do treinamento ”Desenvolvimento de 
Equipes”, promovido em outubro e 
novembro, envolvendo 120 colegas 
de diversas áreas. A iniciativa é fruto 
de um amplo diagnóstico realizado 
em abril do ano passado, que iden-
tificou perfis, competências e pontos 
de excelência nos profissionais da 
Empresa. Com o mapeamento a 
PPE Invex pôde conhecer melhor as 
“coisas boas” a serem preservadas 
como também reforçar e promover 
ações de desenvolvimento na área 
comportamental.

“Não podemos investir apenas na 
capacitação técnica, temos que dar 
igual atenção às formas de relacio-
namento. Se as lideranças estiverem 
bem preparadas para a gestão das 
pessoas, a equipe também estará 
apta para encarar os mais diferen-
tes desafios”, destaca o diretor de 
Recursos Humanos, Orlando Manas-
tarla. Por isso, os treinamentos foram 
divididos em diferentes grupos, com 
objetivos específicos, em função do 
perfil dos participantes. Nos dias 18 
e 19 de outubro, por exemplo, 16 
colegas entre chefes e coordena-
dores de área se reuniram no Resort 
Sabrina para discutir as principais 
caracter íst icas que tornam uma 
equipe eficaz, como a capacidade 
de entender os diferentes estilos dos 
profissionais que lidera e extrair o 
melhor de cada um.

Nos dias 23 e 24 foi a vez de 15 
diretores e gerentes da PPE Invex 
participarem do encontro, realizado 
no Hotel Paradies, em Jarinú. O grupo 
buscou fortalecer as características 
essenciais a um líder dessa posição, 
como planejamento, comunicação, 
relacionamento interpessoal e admi-
nistração de conflitos, entre outros. O 
treinamento foi estendido também a 
outros 89 colegas e estagiários das 
áreas Comercial, Administrativo, Su-
primentos, RH, Logística, Qualidade, 
Engenharia e Manutenção. Divididos 
em grupos, eles participaram da ini-
ciativa promovida na própria Fábrica, 
nos dias 30 de outubro, 6, 7 e 9 de 
novembro. Desta vez a ênfase foi dada 
aos aspectos relevantes da comuni-
cação interpessoal, que favorecem 
os relacionamentos. 

O mapeamento realizado em abril, 
em parceria com a CR Basso Consul-
toria, teve como objetivo apontar a 
atuação das pessoas e das equipes 
e quais eram as oportunidades de 
melhoria, considerando principal-
mente as questões comportamentais. 
Para chegar a esse resultado, foram 
realizadas entrevistas com todos os 
gestores, aplicados questionário com 
os empregados e promovidas dinâ-
micas em grupos com representantes 
das áreas. Desta forma foi possível 
identificar com sucesso o estágio de 
competência dos profissionais para 
a atuarem em equipe no que diz 
respeito a motivação, relacionamen-
to interpessoal, espírito de equipe, 
liderança, comunicação, tempo e 
reunião e negociação.

Líderes 
preparados, 
equipes 

eficientes!

Melhoramento Melhoramento 
ContínuoContínuo
nossa meta permanentenossa meta permanente

Na área da qualidade os 
desafios são permanentes 
e a PPE Invex precisa estar 
sempre preparada. Por 

isso, o final do ano marcou o início 
da busca de mais uma conquista: 
obter a certificação segundo a 
nova versão da TS 16949:2002, 
que avalia o Sistema da Qualidade 
Automotivo. O primeiro passo foi 
dado nos dias 8 e 14 de dezembro, 
com a realização em Cerquilho de 
um treinamento conduzido pela 
Consultoria Qualical. 21 colegas 
de diversas áreas da empresa 
participaram do encontro, que 
teve como objetivo capacitar “A 
Equipe TS”, que tem a incumbência 

de preparar a documentação do 
Sistema e implementá-la.

A PPE Invex fornece fios esmalta-
dos utilizados pelas empresas que 
atuam no setor automotivo, como 
Bosch e Valeo, entre outras. Trata-se 
de um segmento importante, que 
vem crescendo a cada ano, assim 
como também tem sido maior as 
exigências dos clientes. “Por isso já 
possuímos um plano de ação que 
possibilitará à nossa Empresa obter 
a certificação em setembro deste 
ano, por meio de auditoria da BVQI. 
Com a participação e o empenho 
de todos, certamente chegaremos 
lá”, destaca o gerente da Qualidade, 
Antonio Carlos Amorim.

De olho no Sistema da De olho no Sistema da 
Qualidade AutomotivoQualidade Automotivo

O ano começou de maneira 
positiva para a PPE Invex: a 
Empresa foi uma das pre-
miadas pela Voith Siemens 

Hydro Power Generation em evento 
especial realizado no dia 19 de janeiro, 
em São Paulo. Além do certificado de 
melhor fornecedor de fios de cobre 
de 2006, a PPE Invex também rece-
beu o troféu “Fornecedor Excelente”, 
entregue ao diretor-superientendente 
Romolo Giambastiani, em função dos 
extraorinários índices de qualidade 
registrados no ano passado.  

A Voith possui um Programa de 
Monitoramento de Fornecedores (PMF) 
que avalia o desempenho dos forne-
cedores e os monitora para corrigir 
eventuais falhas, visando garantir a 
melhoria contínua e a qualidade total 
das soluções oferecidas à empresa. 
Realizadas a cada três meses, as 
avaliações levam em conta critérios 
ligados à área da qualidade, logística, 
comercial e tecnologia. As informações 
coletadas são compartilhadas com os 
responsáveis pelos fornecimentos e a 
partir dos indicadores é calculado o 
Índice de Desempenho do Fornecedor 
(IDF). Os melhores desempenhos são 
premiados anualmente. “Conseguimos 

desta forma estabelecer um elo entre 
a empresa e nossos fornecedores, 
aumentando a qualidade em nossa 
cadeia de soluções, produtos e ser-
viços”, explica o presidente da Voith 
Siemens Hydro no Brasil, Osvaldo San 
Martin.

Para a PPE Invex, trata-se de um 
reconhecimento que coroa o trabalho 
em equipe desenvolvido por diversas 
áreas da Empresa. “Este é um excelente 
exemplo que mostra que estamos no 
caminho certo”, acrescenta Romolo 
Giambastiani. A Voith Siemens é líder 
brasileira no fornecimento de soluções 
completas e integradas para usinas 
hidrelétricas e cliente da PPE Invex no 
segmento de _________. No evento 
de premiação, os fornecedores que 
se destacaram puderam expor seus 
produtos em estandes montados es-
pecialmente para a ocasião. “Além 
do reconhecimento, pudemos fazer 
um intercâmbio de informações com 
outros parceiros da Voith, mostrando 
a eles que a qualidade é um desafio 
permanente da nossa equipe”, acres-
centa a gerente de Marketing Marcia 
Regina de Oliveira Colavite.

Reconhecimento 
que vale por dois!

Ao lado, o estande da PPE 
Invex; acima, Romolo entre o 
xxxxxx e o xxxx da Voith

FORNECEDORESFORNECEDORES

SIEMENS - No dia 21 de novembro, 
o diretor de Operações Celso Cipelli e 
o gerente da Fábrica Saike Inoue rece-
beram, em Cerquilho, Martin Mairinger 
e Emerson Marinho, respectivamente 
vice-presidente mundial de Suprimentos 
e gerente Suprimentos Brasil da Siemens. 
O diretor Comercial da PPE Invex, José  
Galan, acompanhou a visita à Fábrica 
que teve como foco mostrar o processo 
de fabricação dos produtos especiais/
ctc adquiridos pelo cliente.

TRANSJOI - Melhorar a qualidade do 
serviço de transporte em busca da satisfa-
ção do cliente final. Este foi o objetivo da 
reciclagem realizada pela Transjoi no dia 
27 de janeiro, na sede da transportadora, 
em Osasco (SP). Com 6 h de duração, o 
treinamento foi direcionado para o ma-
nuseio e a movimentação de produtos, 
e reuniu 54 pessoas entre motoristas, 
ajudantes, conferentes e arrumadores de 
carga ligados ao transporte de produtos 
PPE Invex, principalmente no Sul do País.


